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1.  OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  I  ZAKRESU  WYCENY 
 

1.1. Przedmiot wyceny 
 

 Przedmiotem opracowania niniejszego operatu szacunkowego jest spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 10, usytuowanego w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym,  położonym w Zielonej Górze przy ul. Krośnieńskiej   

nr 3C. 

 Powierzchnia lokalu wynosi  57,0 m2.   

Lokal położony jest na IV kondygnacji (3 piętro).  

 Dla przedmiotowego lokalu (spółdzielczego własnościowego  prawa do lokalu 

mieszkalnego ) nie  urządzono  księgi wieczystej 

 Na dzień wyceny właścicielem lokalu na warunkach własnościowego spółdzielczego 

prawa do lokalu mieszkalnego jest Aurelia Awińska - Więckowska. 

 Lokal znajduje się w budynku położonym na działce nr 57/4. Dla nieruchomości  

    gruntowej urządzona jest księga wieczysta KW nr ZG1E/00084651/6 prowadzona  

    przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. 

 Budynek mieszkalny przy ul. Krośnieńskiej nr 3c-3d, w Zielonej Górze jest 

zarządzany przez Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową w Zielonej Górze. 

 

 

1.2. Zakres  wyceny 
 
 

 Wycena obejmuje oszacowanie wartości rynkowej własnościowego spółdzielczego 

prawa do lokalu mieszkalnego nr 10. Lokal usytuowany jest w budynku przy ul. 

Krośnieńskiej nr 3c-3d. 

 
 
 
 

2.  CEL OPRACOWANIA 
 

 
Celem niniejszego operatu szacunkowego jest określenie wartości rynkowej 

spółdzielczego własnościowego  prawa do lokalu mieszkalnego nr 10, znajdującego się 

w budynku, położonym  w Zielonej  Górze  przy ul. Krośnieńskiej  nr 3c. 

 

 
 

       Wyliczona wartość spółdzielczego własnościowego  prawa do 

lokalu mieszkalnego ma stanowić podstawę do jego sprzedaży w drodze 

licytacji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 

w Zielonej Górze. 
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3.  PODSTAWY MATERIALNO – PRAWNE  WYCENY 
 

❑ Podstawa formalna:  

 Zlecenie Komornika Sądowego  przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze z dnia 

30 stycznia 2019 roku, w sprawie wyceny lokalu mieszkalnego,  położonego w 

Zielonej Górze przy ul. Krośnieńskiej  nr 3c/10 ( sygn. akt Km 4217/17 ). 

 

❑ Podstawy materialno – prawne: 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
 ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami), ), 
 

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych    
( tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 771 z późniejszymi zmianami), 

  
  ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych 

      ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku, poz. 845  z późniejszymi zmianami), 

  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny  
 ( tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami), 
 

  ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali 

 ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.716 z późniejszymi zmianami), 

 
  ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego  

 ( tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1360 z późniejszymi zmianami ), 
 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego   
( Dz. U. Nr 207,  poz. 2109 z późniejszymi zmianami), 
 

 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości  
( Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1263), 

 
 

❑ Podstawy metodologiczne: 

  Powszechne Krajowe Zasady Wyceny PKZW,  

- Nota interpretacyjna NI  Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie  

 nieruchomości. 
 

 Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości - podejście 

porównawcze - Z. Adamczewski - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej - 

wydanie 2011 r.  
 

 Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości – Olsztyn 2010÷2014. 
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❑ Źródła danych merytorycznych: 

 plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra,  

 dane transakcyjne nieruchomości lokalowych oraz spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu mieszkalnego  w Zielonej Górze, 

 ustalenia z wizji lokalnej. 
 pismo Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 18 

października  2017 r. 
 szkic lokalu mieszkalnego.  

 

 

 

4.  DATY  ISTOTNE  DLA  SPORZĄDZENIA  WYCENY 

 

❑ Data sporządzenia operatu szacunkowego – 20 marzec 2019 r.  

❑ Wyliczona wartość  obejmuje stan  na dzień – 15 marca 2019 r.  

❑ Przyjęty poziom cen odpowiada cenom na dzień - 15 marca 2019 r. 

❑ Wizję terenową przeprowadzono w dniu – 15 marca 2019 r. 

 

 

 

5.  OPIS  NIERUCHOMOŚCI 

 
 

5.1. Stan prawny nieruchomości 
 

 Lokalizacja  

✓ lokal mieszkalny nr 10 usytuowany w budynku położonym w Zielonej Górze  przy 

ul. Krośnieńskiej nr 3c, na działce ewidencyjnej nr 57/4 o powierzchni 1.677 m2, 

✓ powierzchnia użytkowa lokalu – 57,0 m2 

✓ lokal położony jest na III piętrze.  

 
 Właściciel nieruchomości  

✓ na dzień wyceny właścicielem lokalu na warunkach własnościowego  

 spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego jest Aurelia Awińska - Więckowska. 
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✓ grunty oznaczone działką nr 57/4 stanowią współwłasność Zielonogórskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej  i osób fizycznych ( właścicieli lokali ).  

Na przedmiotowej działce znajdują się budynek o adresie Krośnieńska 3c-3d. 

✓ budynek mieszkalny stanowi współwłasność – Zielonogórskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej  i osób fizycznych. 

 

 Księga wieczysta 

✓ Dla przedmiotowego prawa ( spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego )  nie urządzono księgi wieczystej. 

✓ lokal znajduje się w budynku położonym na działce nr 57/4. Dla nieruchomości  

gruntowej urządzona jest księga wieczysta KW nr ZG1E/00084651/6 prowadzona  

przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. 

 

 

 

5.2. Stan otoczenia nieruchomości oraz  

       charakter miasta, w której jest położona 

 

Zielona Góra położona jest w zachodniej części Polski i 
wchodzi w skład województwa lubuskiego. Stanowi 
stolicę podregionu zielonogórskiego województwa 
lubuskiego, pełniąc rolę ośrodka administracyjnego, 
oświatowego, kulturalnego i turystycznego w skali 
województwa i regionu. 
Wraz z Gorzowem Wielkopolskim stanowi siedzibę 
wojewódzkiej władzy samorządowej i rządowej. 
Miasto wykonuje zadania publiczne o znaczeniu 
lokalnym jako gmina o statusie miejskim, jak również 
zadania powiatu jako powiat grodzki (miasto na 
prawach powiatu).   
 

województwo lubuskie 
                                     
W dniu 1.01.2015 miasto przyłączyło obszary gminne 
co spowodowało znaczny wzrost jego obszaru (mapka obok). Obecnie miasto zajmuje 
powierzchnię 278,32 km2, liczy ok. 138 tys. mieszkańców, wraz z zespołem miejskim 
Trójmiasto Lubuskie liczy blisko 200 tys. mieszkańców. Zielona Góra jest centrum 
obszaru zurbanizowanego, którego liczba ludności wynosi blisko 300 tys. (suma 
ludności powiatów  
zielonogórskiego i nowosolskiego oraz pow. grodzkiego Zielona Góra).  Liczba 
bezrobotnych zarejestrowanych wynosi ogółem ok.3850 osób, stan bezrobocia wynosi 
ok. 3,3%, co przy stanie 6,1% w skali kraju, jest wynikiem znacznie poniżej średniej 
krajowej. 

Lokalizacja 

Zielonej 

Góry 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubuskie_Tr%C3%B3jmiasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubuskie_Tr%C3%B3jmiasto
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Zielona Góra dominuje wraz z Gorzowem Wlkp. na obszarze pasma przyspieszonego 
rozwoju zespołu obejmującego 28 miejscowości w powiatach gorzowskim, 
międzyrzeckim, świebodzińskim, zielonogórskim i nowosolskim. 
Zielona Góra w okresie ostatnich kilku lat jest dynamicznie rozwijającym się miastem. 
Boom inwestycyjno-budowlany, którego najwyższy 
wzrost przypadł na lata 2007-2008 bezpośrednio 
przełożył się na dynamikę rozwoju rynku 
mieszkaniowego w Zielonej Górze. Choć 
największe zawirowania mamy już za sobą, a rynek 
nieruchomości wszedł w okres stabilizacji, 
pozytywne jego skutki w postaci dużej liczby 
nowych inwestycji obserwować możemy nie tylko 
na obszarze rynku mieszkaniowego, ale także w 
sferze infrastruktury technicznej i społecznej miasta. 
Budowa centrum handlowego, centrum sportowo-
rekreacyjnego, remonty głównych tras 
komunikacyjnych to tylko nieliczne przykłady 
poprawiające standard życia zielonogórzan, a co za tym idzie przyciągające nowych 
inwestorów oraz mieszkańców. Zielona Góra udanie łączy pozytywne cechy dużych 
aglomeracji miejskich ze stosunkowo kameralnym charakterem niewielkiego, 
stutysięcznego miasta. 
 

 

 Wyceniana nieruchomość położona jest w strefie  pośredniej miasta Zielonej Góry, 

na terenie Osiedla Łużyckiego, przy ul. Krośnieńskiej. 

  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment mapy Zielonej Góry     

 
 

Lokalizacja 

Os. Łużyckiego 
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fragment mapy Zielonej Góry  
z zaznaczoną lokalizacją położenia nieruchomości 

 
  

 Osiedle Łużyckie położone jest w zachodniej części miasta, ok. 2 km od centrum. 

Położone jest między osiedlami Zacisze, Winnica, Słoneczne oraz Przyjaźni. 

Znajdują się tu 22 bloki mieszkalne, przedszkola, gimnazjum nr 1, poczta, oraz 

przychodnia zdrowia. Osiedle wybudowano w sposób nieregularny wzdłuż 

przedwojennej ulicy Lessener Strasse (wówczas ulica wylotowa na Leśniów Wielki i 

dalej na Krosno Odrzańskie) stąd pomiędzy blokami znajdują się przedwojenne 

domy. Dawny układ ulicy pozostaje czytelny jedynie na jej początku - to obecna ulica 

Krośnieńska. Przy ul. św. Trójcy znajduje się Park św. Trójcy - były, przedwojenny 

cmentarz o tej samej nazwie. Przez teren osiedla przechodziły też tory nieczynnej 

kolei szprotawskiej. 

Na Osiedlu Łużyckim znajdują się szkoły podstawowe i gimnazja także przedszkola i 
żłobki oraz obiekty handlowo – usługowe i obiekty sportowo-rekreacyjne. 
Dogodny dojazd do centrum miasta i ciekawa okolica – sprawiają, iż otoczenie jest  
przyjemnym i wygodnym miejscem do zamieszkania. 

 
 Bezpośrednie sąsiedztwo to budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne ( jeszcze 

inne takie budynki III- kondygnacyjne ), po drugiej stronie ulicy zabudowa handlowo – 
usługowa oraz w niedalekiej odległości znajdują się obiekty szkoły i tereny  zielone. 
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna to obiekty z lat 60/70 - tych XX wieku oraz  

    obiekty przedwojenne. 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zacisze_w_Zielonej_G%C3%B3rze&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zacisze_w_Zielonej_G%C3%B3rze&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Winnica_(osiedle_w_Zielonej_G%C3%B3rze)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Winnica_(osiedle_w_Zielonej_G%C3%B3rze)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_S%C5%82oneczne_(Zielona_G%C3%B3ra)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_S%C5%82oneczne_(Zielona_G%C3%B3ra)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_Przyja%C5%BAni_(Zielona_G%C3%B3ra)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_Przyja%C5%BAni_(Zielona_G%C3%B3ra)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bni%C3%B3w_Wielki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bni%C3%B3w_Wielki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krosno_Odrza%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krosno_Odrza%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulice_Zielonej_G%C3%B3ry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulice_Zielonej_G%C3%B3ry
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Park_%C5%9Bw._Tr%C3%B3jcy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Park_%C5%9Bw._Tr%C3%B3jcy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_szprotawska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_szprotawska
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 Na działce ewidencyjnej nr 57/4 o powierzchni 1.677 m2 znajduje się budynek 
mieszkalny wielorodzinny o adresie Krośnieńska 3c-3d. 
 

 
  fragment  fotomapy - lokalizacja obiektu, w którym znajduje się wyceniany lokal 

  
 
 

5.3. Stan techniczno – użytkowy 

 Działka nr 57/4 zabudowana jest dwuklatkowym budynkiem mieszkalnym. Jest to 
obiekt 4 – kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony.    
 

 

Lokalizacja 

budynku , w 

którym znajduje 

się wyceniany 

lokal 

 

Działka nr 

57/4 
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 Opis budynku, w którym znajduje się lokal 
 

 

 dane ogólne: 
 

- liczba kondygnacji - IV 

- liczba klatek -  2 klatki 

- liczba lokali na kondygnacji  -   2 / 3 

- podpiwniczenie    -  całkowite  

- rok budowy   -   1964 

______________________________ 
 

 program  użytkowy: 
 

 budynek mieszkalny wielorodzinny  

 _______________________________ 
 

 stan techniczny: 
 

stan techniczny obiektu  dobry 
 

 

 charakterystyka techniczna: 
 
- fundamenty żelbetowe, 

- ściany zewnętrzne z  cegły ceramicznej  

  wykonana termoizolacja  ścian w  2016 r., 

- stropy betonowe prefabrykowane, 

- stropodach wentylowany, z płyt prefabrykowany  

  kryty papą, 

- klatka schodowa żelbetowa, stopnie  

  wykończone lastrykiem, 

- obróbki blacharskie kompletne z blachy  

  ocynkowanej, 

- posadzki betonowe,  

- stolarka okienna drewniana typowa i pcv, 

- stolarka drzwiowa  metalowa i typowa  

  drewniana , 

 - instalacje E / W / K / G / Co / T /odgr./  

  domofon / RTV + internet /, 

 

 Opis wycenianego lokalu nr 10 
 

 

 dane ogólne: 
 
- pow. użytkowa –  57,0 m2 

- wysokość pomieszczeń – 2,50 m 
- kondygnacja -  III piętro 
- położenie na kondygnacji – mieszkanie  
                                               szczytowe 
________________________________ 
 
 program  użytkowy: 
 
 Lokal mieszkalny składa się z nast.   

pomieszczeń: 
-  3 pokoje   
-  kuchnia  
-  przedpokój  
-  łazienka  z wc 
( w przeszłości łazienka i wc  stanowiły 
oddzielne  pomieszczenia ) 
-lokal posiada balkon i pomieszczenie 
piwniczne  

 

 charakterystyka techniczna lokalu: 

• ściany tynki gipsowe szpachlowane, 
malowane, płytki ceramiczne w zależności 
od pomieszczenia,  

• sufity – malowane, płyty gipsowo – 
kartonowe, oświetlenie halogenowe  

• podłogi – płytki ceramiczne, panele 
 podłogowe 

• stolarka okienna pcv  
• stolarka drzwiowa – drzwi typu Porta 
• instalacje: E / W / K / G / C.O.  / T / 

odgromowa / RTV   
• meble w zabudowie stałej ( szafa w pokoju 

/kuchnia/łazienka ) 
_____________________________________ 
 
 stan techniczny i standard lokalu: 

• stan techniczny lokalu  -  dobry,  
• standard lokalu  -   przeciętny  (+) 
• funkcjonalność  -   dobra 

 

 

➢ Dokumentacja fotograficzna budynku i lokalu zawarta w załączniku nr 1 

➢ Rzut lokalu  wg dokumentacji ZSM  - załącznik nr 3. 
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5.4. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej 

 

 Teren, na którym położony jest budynek mieszkalny uzbrojony jest w podstawowe 

urządzenia komunalno – energetyczne i gazowe oraz ciepłownicze. 

 

 Dostęp komunikacyjny do budynku dobry. Ulice osiedla to drogi utwardzone  
z urządzonymi chodnikami dla pieszych.  

   Przed budynkiem urządzone zostały chodniki, a w niedalekiej odległości parking dla  

   samochodów. 

 

 

6. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 
✓ Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonej 

Góry, dla terenu "Słoneczne" ( teren osiedli Łużyckiego, Słonecznego, Kilińskiego ) 

uchwalony uchwałą nr LVI/727/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 

2009r. ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 9, poz. 104 z dnia 12 lutego 2010r.), grunty, na 

których znajduje się wyceniany lokal posiadają funkcję  terenu oznaczonego 

symbolem  MW1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fragment  graficzny planu  

 

 

 

lokalizacja  

budynku i 

wycenianego 

lokalu 

http://bip.zielonagora.pl/akty/0/4991/w_sprawie_uchwalenia_oraz_zmiany_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_miasta_Zielona_Gora__dla_terenu___Sloneczne/
http://bip.zielonagora.pl/akty/0/4991/w_sprawie_uchwalenia_oraz_zmiany_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_miasta_Zielona_Gora__dla_terenu___Sloneczne/
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7. ANALIZA  I  CHARAKTERYSTYKA  LOKALNEGO  RYNKU   

NIERUCHOMOŚCI 

 
7.1. Obszar rynku 
 
Analizą objęto rynek stanowiący lokale mieszkalne ( spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu ) położone na osiedlach budownictwa wielorodzinnego, w szczególności  na 
Osiedlu Łużyckim i sąsiednimi Osiedlu Przyjaźni, Słonecznym i Piastowskim w Zielonej 
Górze ( obręby nr 25, 26 i 27 ). 
 
 
7.2.  Okres badania rynku 

 
Dla potrzeb niniejszej wyceny badaniem objęto okres od stycznia 2016 do grudnia 
2018r, tj. okres przeszło 3 lat. Do końcowych obliczeń przyjęto okres jak najbliższy 
dacie wyceny.  
 
 
7.3. Cechy charakterystyczne rynku 
 
 Zielona Góra w okresie ostatnich kilku lat jest dynamicznie rozwijającym się 
miastem. Boom inwestycyjno-budowlany, którego najwyższy wzrost przypadł na lata 
2007-2008 bezpośrednio przełożył się na dynamikę rozwoju rynku mieszkaniowego 
w Zielonej Górze. Choć największe zawirowania mamy już za sobą, a rynek 
nieruchomości wszedł w okres stabilizacji, pozytywne jego skutki w postaci dużej liczby 
nowych inwestycji obserwować możemy nie tylko na obszarze rynku mieszkaniowego, 
ale także w sferze infrastruktury technicznej i społecznej miasta. Budowa centrum 
handlowego, centrum sportowo-rekreacyjnego, remonty głównych tras komunikacyjnych 
to tylko nieliczne przykłady poprawiające standard życia zielonogórzan, a co za tym 
idzie przyciągające nowych inwestorów oraz mieszkańców. Zielona Góra udanie łączy 
pozytywne cechy dużych aglomeracji miejskich ze stosunkowo kameralnym 
charakterem niewielkiego, stutysięcznego miasta. 
Przeprowadzona analiza rynku nieruchomości lokalowych wykazała, że jest to rynek 
bardzo rozwinięty o dużym potencjale rozwoju. W analizowanym okresie 
zaobserwowano kilkaset transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych. Największym 
zainteresowaniem potencjalnych nabywców cieszą się mieszkania dwu, trzypokojowe w 
obiektach wzniesionych po 2000 roku. Ceny jednostkowe tych lokali kształtują się na 

poziomie 3.300,00  3.800,00 zł, a mieszkania o wysokim standardzie osiągają ceny 
powyżej 4.000,00 zł/m2 . 
 
Poza kryterium ceny nieruchomości uwagę potencjalnych nabywców zwraca ponadto:  
 
 lokalizacja nieruchomości – typ osiedla, czy dominuje zabudowa zwarta czy 

zabudowa luźna i jakie są warunki jej ekspozycji, oraz jaki jest stan 
zagospodarowania terenu, 

 standard budynku, 
 warunki ekologiczno – przyrodnicze: zieleń, tereny rekreacyjne, 
 warunki dojazdu komunikacją miejską i możliwości parkingowe, 
 rodzaj i standard sąsiedztwa oraz jego wpływ na prestiż lokalizacji, 
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 uciążliwości lokalizacyjne: ruch uliczny, hałas, zanieczyszczenie, 
 stan zagospodarowania rejonu i otoczenia: sklepy, szkoła, poczta, banki, urzędy itp. 

instytucje obsługi mieszkańców. 
 

Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku V-kondygnacyjnym wybudowanym w latach 
70-tych XX wieku i położony jest  w strefie pośredniej miasta. Ceny lokali w takich 

budynkach kształtują się na poziomie od 2.400,00  3.800,00 zł/m2. 
Najbardziej atrakcyjne mieszkania to lokale o małych powierzchniach, choć ich cena 
jednostkowa  jest  znacznie wyższa niż lokali czteropokojowych.  
Najwyższą wartość jednostkową osiągają mieszkania znajdujące się w budynkach 
wybudowanych w ostatnim okresie czasu  w centrum miasta, są to budynki przy  
ul. Kupieckiej i Placu Matejki oraz  w tzw. loftach przy ul. Fabrycznej. Wysokie ceny 
jednostkowe uzyskują również lokale  położone na Os. Zacisze, Os. Leśne, Os. Nad 
Stawami i Os. Zdrojowym są to nowe osiedla miasta. Największą popularnością cieszą 
się mieszkania o powierzchni miedzy 40 a 60 m2, transakcji takich mieszkań było 
najwięcej. 
 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zalicza się do grupy 
praw rzeczowych ograniczonych. Jest to prawo ustanowione na rzeczy cudzej. 
Przedmiotem zbycia nie jest tu nieruchomość, lecz tylko spółdzielcze prawo. Prawo to 
jest jednak zbywalne, dziedziczne, można na nim ustanowić hipotekę.  
Ustawa wymaga zachowania formy aktu notarialnego dla umowy zbycia tego prawa. 
Jeśli jednak chodzi o przepisy dotyczące odrębnej własności lokalu - to ze 
spółdzielczym prawem do lokalu nie wiążą się takie prawa jak udział we współwłasności 
części wspólnych budynku oraz udział do gruntów związanych z tym budynkiem. 
 

Poniżej przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy: 

 przeanalizowano kilkadziesiąt transakcji ( przeszło 160 transakcji ), 
 przedmiotem transakcji było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego, 
 przeanalizowano transakcje lokali ( spółdzielczego prawa )  położonych  w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Os. Piastowskiego, 
Słonecznego, Przyjaźni i Łużyckiego  ( obręb nr 25, 26 i 27  miasta Zielonej Góry), 

 wszystkie transakcje to lokale sprzedane na wolnym rynku, tylko niewielki procent to 
umowy darowizny i zamiany, 

 ceny transakcyjne lokali mieszkalnych ( spółdzielczego prawa ) wahały się od ok. 
1.600,00 zł do 4.620,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu,  

 najwięcej transakcji odnotowano w cenach 3.000,00 ÷ 3.500,00 zł za 1m2 
powierzchni, drugi przedział cenowy to 2.500,00 ÷ 3.000,00 zł za 1m2; najmniej 
transakcji odnotowano w przedziale powyżej 4.500,00 zł i do 2.500,00 zł/m2,        
średnia cena wynosi – 3.208,28 zł/m2, dominanta – 3.305,00 zł/m2, mediana – 
3.179,92 zł/m2, 

 przedmiotem obrotu były lokale o zróżnicowanej powierzchni od ok. 28 m2 do 
przeszło 84 m2; największy udział miały lokale o powierzchniach 40÷60 m2, są to 
najczęściej mieszkania dwu lub trzypokojowe,  
średnia powierzchnia lokali wynosi – 49,4 m2, dominanta – 48,6 m2  i mediana – 
49,7 m2, 

 większość analizowanych transakcji  to lokale zlokalizowane w budynkach z wielkiej 
płyty,  V  i XI – kondygnacyjne,  wybudowane w latach 80 i 90-tych XX wieku, 
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 preferowane były lokale zlokalizowane na II - IV kondygnacji, mieszkania środkowe, 
 

 ceny maksymalne dotyczyły lokali o wyższym standardzie wykończenia,  
 

 Poniżej podano histogramy –  lokali przyjętych do analizy i  obliczeń : 
 

- rozkładu powierzchni lokali [ m2] 
 

 
 
- rozkładu cen jednostkowych [zł/m2]  
 
 

 

opis histogramu: rozkład cen jednostkowych (zł/m
2
) dla przyjętej bazy danych

L.p. Miary tend. centralnej i zmienności Wartość

1. Średnia (μ) 3 208,28

2. Poziom istotności dla średniej [α] 5%

3. Przedział ufności średniej [u(α)] ± 80,19

3 128,09

3 288,48

2 685,90

3 730,67

6. Mediana (Me) 3 179,92

7. Dominanta (D) 3 305,00

8. Odchylenie standardowe (σ) 522,39

9. Wsp. zmienności (σ/μ)% 16,3%

10. Kurtoza 1,414

11. Wartość minimalna 1 172,25

12. Wartość maksymalna 4 617,83

0,00

Szerokość przedziału 500,00

4. Przedział średniej

Początek przedziałów

Typowy przedział zmienności5. Średnia (μ)
3 208,28

Mediana (Me)                         
3 179,92

Dominanta (D)               
3 305,00
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    opis histogramu: rozkład powierzchni lokali (m
2
) dla przyjętej bazy danych

L.p. Miary tend. centralnej i zmienności Wartość

1. Średnia (μ) 49,4

2. Poziom istotności dla średniej [α] 5%

3. Przedział ufności średniej [u(α)] ± 1,8

47,6

51,3

37,6

61,3

6. Mediana (Me) 48,3

7. Dominanta (D) 48,6

8. Odchylenie standardowe (σ) 11,8

9. Wsp. zmienności (σ/μ)% 24,0%

10. Kurtoza 1,038

11. Wartość minimalna 28,0

12. Wartość maksymalna 84,9

0

Szerokość przedziału 10

4. Przedział średniej

Początek przedziałów

Typowy przedział zmienności5.

Średnia (μ) 49,4
Mediana (Me)
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Dominanta (D)
48,6
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Analiza trendu cen. 
 
analizie poddano transakcje lokalami mieszkalnymi ( spółdzielczym prawem ) w latach 
01.2016 – 12.2018 w obrębach 25, 26 i 27   w Zielonej Górze. 
 
Wykres I – trend przed aktualizacją  

 

 
 
Linia czerwona -  trend liniowy 
Linia czarna -   trend wielomianowy  

       Punkt niebieski -  zaistniała  transakcja 

 
Linia trendu liniowego ( czerwona ) jak i linia trendu wielomianowa ( kolor czarny )  
wykazuje na pewien minimalny wzrost cen  w całym analizowanym okresie.  
Współczynnik korelacji pomiędzy datami transakcji, a cenami jednostkowymi  jest na 
niskim poziomie. Obliczono trend w wysokości 0,4 % na /m-c 
 
Wykres II – trend po aktualizacji  
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8.  SPOSÓB  WYCENY   

 
8.1. Wskazanie rodzaju określonej wartości 

 
Według przepisów zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami wartość 

nieruchomości winna być oszacowana jako wartość rynkowa. 
Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny 
można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach 
rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar 
zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się 
w sytuacji przymusowej. 

 

Za podstawę wyceny przyjęto wartość rynkową określoną dla jej aktualnego sposobu 

użytkowania, to jest jako lokalu o charakterze mieszkalnym – spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego . 

 

 

8.2. Wybór podejścia, metody i techniki szacowania 
 
 

 

 

Określenia wartości rynkowej spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 

dokonano podejściem porównawczym,  metodą korygowania ceny średniej. 

 

 

Uzasadnienie zastosowania podejścia porównawczego metody korygowania ceny 
średniej. 
Ze względu na znajomość cen transakcyjnych spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu mieszkalnego podobnego do lokalu wycenianego, a także cech tych lokali 
wpływających na poziom ich cen, do określenia wartości rynkowej, spółdzielczego 
własnościowego prawa  zastosowano podejście porównawcze, metodę korygowania 
ceny średniej jako dającą gwarancję ustalenia najbardziej prawdopodobnej ceny 
przedmiotowego  własnościowego  spółdzielczego prawa, możliwej do uzyskania na 
rynku lokalnym. 
 

Istota podejścia porównawczego polega na określeniu wartości nieruchomości / 
spółdzielczego prawa przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano 
za nieruchomości podobne / spółdzielcze prawo do lokalu, które były przedmiotem 
obrotu rynkowego. 
Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i 
ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście 
porównawcze stosuje się, jeśli znane są ceny transakcyjne nieruchomości podobnych 
do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cechy tych nieruchomości 
wpływających na poziom cen. 
Miarę porównywalności stanowi liczba cech ( atrybutów ) różniących nieruchomości 
podobne, z nieruchomością wycenianą, a także poziom tych różnic. Im mniejsza jest 
liczba cech i niższy poziom różnic, tym uzyskana zostanie większa poprawność 
wyceny. 
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W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodą 

korygowania ceny średniej i metodę analizy statystycznej rynku. 

• Podejście porównawcze należy do preferowanych sposobów określenia wartości 
nieruchomości pod warunkiem dostępności i dysponowania cenami transakcyjnymi 
uzyskanymi na rynku za porównywalne nieruchomości. 

• W hierarchii wiarygodności sposobów wyceny nieruchomości, podejście 
porównawcze oceniane jest wysoko ze względu na opieranie się w analizie i 
wnioskowaniu na rynkowych faktach z przeszłości, bardziej wiarygodnych od 
prognoz. 

• Wartość rynkowa nieruchomości będącej przedmiotem wyceny mieści się pomiędzy 
ceną minimalną a ceną maksymalną, jakie znajdują się w zbiorze transakcji 
przyjętym do wyceny. 

 

 W niniejszym opracowaniu odstąpiono od najczęściej stosowanego algorytmu 

obliczeniowego stosowanego przy metodzie korygowania ceny średniej 

polegającego na określanie współczynników korygujących dla poszczególnych 

atrybutów i późniejszym ich sumowaniu na rzecz zastosowania algorytmu "korelacji 

wagowych w wielowymiarowej przestrzeni zmiennych". Zastosowany algorytm ma 

tę przewagę, że określa wartość nieruchomości uwzględniając wszystkie przyjęte 

do obliczeń transakcje. Algorytm ten został opisany w literaturze podanej w pkt. 

źródła metodologiczne. Przy zastosowaniu najczęściej używanego algorytmu 

korygowania ceny średniej wynik końcowy zależy zawsze tylko od wartości 

maksymalnej i minimalnej, a nie jak wskazuje nazwa od ceny średniej – czyli nie ma 

on nic wspólnego z korygowaniem ceny średniej z kilkunastu transakcji.        
 

 

❖ Proces obliczeń realizowany jest według następujących etapów: 
 

ETAP I  -  analiza rynku 

• ustalenie rynku nieruchomości, 

• analiza trendów czasowych, aktualizacja transakcji na dzień wyceny, 

• określenie cech rynkowych (atrybutów) i ich wag oraz sposób gradacji na 

podstawie bazy danych cenowych z danego rynku. Analiza istotności przyjętych 

atrybutów oraz ich statystyczna weryfikacja i ocena (macierz korelacji 

atrybutów, interakcje atrybutów oraz standaryzacja). Konieczność posłużenia 

się elementami analizy statystycznej - np. analiza regresji wielorakiej).     

 
ETAP II  -  przygotowanie danych  

• opis wycenianej nieruchomości pod kątem cech rynkowych,  

• wybór bazy nieruchomości podobnych i jej opis pod kątem cech rynkowych,  

• określenie średnich jednostkowych cen transakcyjnych, 

• określenie modelu szacowania (addytywny, multiplikatywny lub mieszany). 

Uzasadnieniem przyjętego modelu winna być dokładna analiza rynku i 

wynikające z niej wnioski.  
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ETAP III  -  obliczenia - metoda korygowania ceny średniej  

•   model korygowania ceny średniej ( cśr ± korekty ) 

   

C = Cśr + ∑ βi

𝑛

𝑖=1

×  
𝛿𝑐

𝛿𝑖
 ×  (𝑎𝑖 − 𝑎𝑖ś𝑟) 

          
 

oznaczenia: 

 
cśr    -  średnia cena z bazy transakcji porównawczych 

 n -  liczba atrybutów (cech różnicujących)   
 β

i -  korelacje wagowe (z analizy macierzy i podmacierzy korelacji atrybutów)   
 δ

C
 / δ

i -  iloraz odchyleń standardowych ( dla ceny i atrybutu z bazy transakcji   
 a

i
 - a

iśr - różnica wielkości atrybutu dla obiektu wycenianego i dla średniej z bazy  
                           transakcji  

 

 Z powyżej przedstawionej formuły wyraźnie widać, że wartość dowolnej 
nieruchomości powstaje poprzez korektę ceny średniej z bazy nieruchomości 
porównawczych za pomocą składników iloczynów pewnych charakterystycznych 
współczynników i różnicy w obrębie każdego z atrybutów.  
 

 Ilość korekt zależy więc od ilości atrybutów i może być zarówno dodatnia jak i 
ujemna.  

 
 W odróżnieniu od innych algorytmów używanych przy korygowaniu ceny średniej 

uwzględnia on wszystkie przyjęte do obliczeń transakcje oraz różnicuje korekty z 
tytułu różnic poszczególnych atrybutów i ich „wag”.      

 

 Przyjęty algorytm obliczeniowy nie zmienia faktu, że nadal korygujemy cenę 

średnią - tylko zmienia sposób jej korygowania.  
 

Dokładniejsze informacje o zastosowanej formule można znaleźć w literaturze 

podanej w podstawach metodologicznych wyceny. 
 

 
 Przy określaniu i obliczaniu oraz weryfikowaniu wag cech rynkowych posłużono się 

elementami analizy statystycznej (analiza regresji wielorakiej).    
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9. WYCENA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO 

LOKALU MIESZKALNEGO   

 

9.1.  Atrybuty i ich gradacja 

 

Atrybuty i ich wagi są najczęściej podawane bez żadnych obliczeń. Tak w literaturze 
fachowej jak i w innych operatach problem ustalenia wielkości wag jest najczęściej 
pomijany, a podawane wielkości różnią się nawet znacznie.  
Zastosowanie analizy regresji pozwala na określenie wielkości atrybutów (zależą one 
od przyjętej do obliczeń bazy danych) ich zweryfikowanie (określenie czy dany atrybut 
jest istotny), a nawet określenie błędu ich oszacowania.     
Dokładnej analizie poddano kilkadziesiąt  transakcji z analizowanego obszaru Osiedla 
Piastowskiego, Słonecznego, Przyjaźni i Łużyckiego z okresu 2016 - 12.2018 roku i na 
tej podstawie obliczono wysokości wag. 
 

• Każdą z transakcji cyfrowo opisano i przeprowadzono obliczenia, które następnie 
statystycznie zweryfikowano.  

• Wszystkie dalej podane atrybuty okazały się statystycznie ważne tzn. wpływają 
na ceny jednostkowe nieruchomości.  

• Atrybut powierzchni lokalu charakteryzuje się ujemną korelacją (- 0,17) 

• Dla pozostałych atrybutów współczynniki korelacji są dodatnie i wynoszą od 0,11 
do 0,89. Oznacza to wzrost cen jednostkowych wraz ze wzrostem atrybutu 
(lepsza jakościowo cecha oznacza większą wartość). 

 

Poniżej podano atrybuty wraz z obliczonymi wagami (po zaokrągleniu do 5%).  

 

        ATRYBUTY:      wagi     

    - powierzchnia lokalu –       10%    

    - lokalizacja i sąsiedztwo  –    25%   

    - stan techniczno - użytkowy  –   35%   

    - położenie lokalu w budynku  - kondygnacja – 10%  

    - atrakcyjność rynkowa –    20%    

 
 Przy obliczeniu i weryfikowaniu wag posłużono się regresją liniową wieloraką.  

 

- Podane powyżej atrybuty i ich     

  wagi  są istotne statystycznie. 

 

- Współczynnik R2 dla całej   

  analizowanej bazy transakcji   

  porównawczych wynosi 0,84. 

 

- Graficzna interpretacja wag  

  oraz  ich  błędów na wykresie  

  obok. 



Wycena  spółdzielczego wł. prawa do lokalu mieszk. - Zielona Góra  ul.  Krośnieńska  3c/10 

20  

• Gradacja cech rynkowych 
             tabela nr 1 
 

 

 

 Dopuszcza się wystąpienie w obliczeniach dla atrybutów „przymiotnikowych” stanów 
pośrednich przy ocenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego np.  
lokalizacja i sąsiedztwo  1,5  - czyli stan pośredni pomiędzy 1 i 2. 

Lp. Gradacja cechy Opis 
Waga / 

gradacja 

1 
Powierzchnia  lokalu 10 % 

Przyjęto rzeczywistą powierzchnię lokalu  

2 

Lokalizacja i sąsiedztwo 

Atrybut uwzględniający nie tylko położenie na osiedlu ale przede 
wszystkim  lokalizację szczegółową. Uwzględnia również stan 
sąsiedztwa (drogi o dużym natężeniu ruchu, odległość od obiektów 
usługowo – handlowych, sąsiedztwo terenów zielonych, uciążliwe 
sąsiedztwo itp.) 

25 % 

1 – poniżej przeciętnej 
2 – przeciętne 
3 – powyżej przeciętnej 

1 ÷ 3 

3 

 

Stan techniczno – użytkowy  budynku i lokalu    

Uwzględnia stan techniczny budynku i lokalu, roboty remontowe i 
bieżące prowadzone w budynku itp. 

 35 % 

 

Standard i funkcjonalność lokalu 
Uwzględnia standard wykończenia lokalu, jakość użytych 
materiałów, modę i obecne trendy wykończenia mieszkań oraz 
funkcjonalność lokalu,  

1 – poniżej przeciętnej 
2 – przeciętne 
3 – powyżej przeciętnej 
4 – wysoki  

1 ÷ 4 

4 

Położenie szczegółowe - kondygnacja  
Uwzględnia kondygnację budynku , na której jest położony lokal oraz 
fakt czy jest to mieszkanie środkowe, szczytowe, położone od frontu 
budynku, czy też od podwórka, itp. 

10 % 

 

1 – niekorzystne  
2 – przeciętne 
3 –  dobre 
 

1 ÷ 3 

5 

Atrakcyjność rynkowa 
Uwzględnia wszystkie te czynniki, które nie zostały ujęte w w/w 
atrybutach, np. przynależność pomieszczeń gospodarczych, 
wielkość przynależnej działki gruntowej, modę, popyt na lokale itp. 

20 % 

1 –  mała 
2 –  średnia 
3 –  duża 
 

1 ÷ 3 
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9.2. Obliczenie wartości  

 

 Zestawienie transakcji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego  przyjętych do wyceny przedstawiono w tabeli nr 2.  

Cyfrowy opis wszystkich transakcji przedstawiono w tabeli nr 2A. 

 

 

❑ Cyfrowy opis nieruchomości wycenianej w kontekście cech rynkowych zawarto na 

dole tabeli nr 2A.  
 

❑ Dokładne obliczenia jednostkowej wartości nieruchomości przedstawiono w postaci 

tabelarycznej (tab. 2A). Tabela bazuje na danych wynikających z tab. nr 2 oraz 

danych wynikających z przeprowadzonej analizy rynku lokalnego (kolor szary).  
 

Kolorem niebieskim zaznaczono ewentualne transakcje pominięte w obliczeniach  
(transakcje odstające nie spełniające kryterium a – 3δst < a <  a +3δst). 

 

 
 

transakcyjna 1m
2
 lokalu 1m

2
 lok. zakt.

[ m2 ] [zl] [ zł/m2 ] [ zł/m2 ]

1 Żołnierzy II Armii Zielona Góra 24.05.2018 50,20       188 000,00 3 745,02      3 892,85

2 Dąbrówki Zielona Góra 01.06.2018 44,20       175 000,00 3 959,28      4 111,40

3 Żołnierzy II Armii Zielona Góra 04.06.2018 50,20       170 000,00 3 386,45      3 515,22

4 Rydza Śmigłego Zielona Góra 15.06.2018 29,34       116 500,00 3 970,69      4 115,93

5 Wyszyńskiego Zielona Góra 01.07.2018 31,80       123 500,00 3 883,65      4 017,53

6 Wyszyńskiego Zielona Góra 01.07.2018 50,20       180 000,00 3 585,66      3 709,27

7 Krośnieńska Zielona Góra 01.08.2018 36,40       141 000,00 3 873,63      3 991,37

8 Rydza Śmigłego Zielona Góra 01.08.2018 31,40       85 000,00 2 707,01      2 789,29

9 Wyszyńskiego Zielona Góra 01.08.2018 50,20       175 000,00 3 486,06      3 592,02

10 Wyszyńskiego Zielona Góra 01.08.2018 43,60       125 000,00 2 866,97      2 954,11

11 Wyszyńskiego Zielona Góra 03.08.2018 30,00       110 000,00 3 666,67      3 777,15

12 Dąbrówki Zielona Góra 01.09.2018 44,20       170 000,00 3 846,15      3 947,36

13 Wyszyńskiego Zielona Góra 01.10.2018 43,40       156 000,00 3 594,47      3 674,87

14 Rydza Śmigłego Zielona Góra 01.10.2018 41,20       159 000,00 3 859,22      3 945,54

15 Wojska Polskiego Zielona Góra 01.10.2018 50,20       180 000,00 3 585,66      3 665,87

41,77       150 266,67 3 601,11     3 713,32

tabela nr 2

C e n a  

średnie

Pow.        

lokalu

Lp. Ulica Miasto
Data 

transakcji

 ZESTAWIENIE   TRANSAKCJI
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 Zatem wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  wynosi: 
 

57,0 m2  x   3.606,10 zł/m2  =   205.547,70 zł 

  

 po zaokrągleniu przyjęto: 

 

    206.000,00 zł 

 
 

Słownie:  dwieście  sześć tysięcy złotych. 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE  I  CYFROWY  OPIS  TRANSAKCJI x1 x2 x3 x4

[zł] m2 1 ÷ 3 1 ÷ 4 1 ÷ 3 1 ÷ 3

1 Żołnierzy II Armii Zielona Góra 25 24.05.2018 3 892,85 50,20 2,5 3,5 2,5 2,0

2 Dąbrówki Zielona Góra 25 01.06.2018 4 111,40 44,20 2,5 4,0 3,0 3,0

3 Żołnierzy II Armii Zielona Góra 25 04.06.2018 3 515,22 50,20 2,5 3,0 3,0 3,0

4 Rydza Śmigłego Zielona Góra 25 15.06.2018 4 115,93 29,34 3,0 4,0 2,5 3,0

5 Wyszyńskiego Zielona Góra 25 01.07.2018 4 017,53 31,80 2,5 3,0 3,0 3,0

6 Wyszyńskiego Zielona Góra 25 01.07.2018 3 709,27 50,20 2,0 3,0 2,5 3,0

7 Krośnieńska Zielona Góra 25 01.08.2018 3 991,37 36,40 3,0 3,5 2,0 3,0

8 Rydza Śmigłego Zielona Góra 25 01.08.2018 2 789,29 31,40 2,0 2,0 1,5 2,0

9 Wyszyńskiego Zielona Góra 25 01.08.2018 3 592,02 50,20 2,5 3,0 3,0 3,0

10 Wyszyńskiego Zielona Góra 25 01.08.2018 2 954,11 43,60 2,0 2,0 2,5 2,0

11 Wyszyńskiego Zielona Góra 26 03.08.2018 3 777,15 30,00 2,5 3,5 1,5 2,0

12 Dąbrówki Zielona Góra 25 01.09.2018 3 947,36 44,20 2,5 3,0 1,5 3,0

13 Wyszyńskiego Zielona Góra 25 01.10.2018 3 674,87 43,40 2,5 3,0 2,5 2,0

14 Rydza Śmigłego Zielona Góra 25 01.10.2018 3 945,54 41,20 2,5 3,0 2,5 3,0

15 Wojska Polskiego Zielona Góra 25 01.10.2018 3 665,87 50,20 2,0 3,0 2,5 2,0

- -0,05 0,69 0,88 0,23 0,55

389,45 8,03 0,32 0,57 0,54 0,51

2789,29 29,34 2,0 2,0 1,5 2,0

3713,32 41,77 2,4 3,1 2,4 2,6

4115,93 50,20 3,0 4,0 3,0 3,0

3 713,32 41,77 2,4 3,1 2,4 2,6

poprawki 10% 25% 35% 10% 20%

z tytułu -0,17 0,76 0,89 0,11 0,76

różnic 57,00 2,5 3,0 1,0 3,0

Cj-zakt  = 3 606,10 [zł] -107,22 -73,86 30,43 -23,91 -100,97 61,09

57,00   [zł]  

 

R 2̂ = 0,82

δ = 204,22

średnie przyjęte do obliczeń (po weryfikacji)

R2 = 0,84
w a g a   a t r y b u t u  [%]

współczynnik korelacji

wartości średnie

po zaokrągleniu [zł] -

W y c e n a

3606,1 [zł]  =   205547,7

206 000,00

o b i e k t   w y c e n i a n y

Miasto
Data 

transakcji
S-t-uż. kond.

Atrakc. 

rynkowa
Cj-zakt

obręb
L+SP-lok

tabela nr 2A`

O B L I C Z E N I A : parametry w polach zacieniowanych (poniżej) na podstawie przeprowadzonej analizy rynku i obliczeń

Ulica Lp.

współczynnik korelacji

parametry 

statystyczne dla 

powyższej bazy 

15 transakcji

odchylenie  standardowe

wartości minimalne

wartości maksymalne
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10.  UZASADNIENIE  DOKONANEJ  WYCENY 
 
 

• Oszacowana wartość jednostkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego  w przeliczeniu na 1m2  powierzchni użytkowej  w wysokości 3.606,10 

zł/m2 mieści się w zakresie < C min  C max >- przyjętych do obliczeń transakcji kupna 
- sprzedaży tego typu nieruchomości. Wartość ta jest minimalnie niższa od ceny 
średniej nieruchomości porównawczych ( C średnia – 3.713,32 zł/m2).  
 

• Proces szacowania uwzględniał atrybuty cenotwórcze nieruchomości, a mianowicie: 
lokalizację i sąsiedztwo, stan techniczno – użytkowy budynku i lokalu, powierzchnię 
lokalu, kondygnację na której położony jest lokal i rodzaj budynku ( wieżowiec czy 
budynek do V – kondygnacji ). 
 

1)  położenie – Osiedle Łużyckie. 

Lokal położony jest w strefie pośredniej miasta, przy ul. Krośnieńskiej. Ta część 
ulicy, przy której znajduje się wyceniany lokal charakteryzuje się wysoką i niską 
zabudową z różnego okresu czasu. 
Jest to osiedle w pełni zagospodarowana. Zlokalizowane są tu sklepy, 
przedszkole, szkoły, obiekty usługowe  i handlowe. Jednym z najważniejszych 
czynników w tej dzielnicy jest brak lokalizacji przemysłu, a dużym atutem 
stosunkowo bliska i dobra dostępność do centrum miasta. 
Dostępność komunikacyjna – dojście i dojazd bardzo dobre. 

 
2)  stan techniczny budynku – dobry. 

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 60-tych XX wieku.  
Budynek został poddany termoizolacji w ostatnich 2 latach.  

   Remonty i konserwacje prowadzone są na bieżąco. 
 

3)  położenie szczegółowe i funkcjonalność lokalu   

Mieszkanie położone jest na III piętrze. W budynku są 2 klatki schodowe, a na 
każdej kondygnacji znajdują się 3 lokale mieszkalne.  
Rozmieszczenie pomieszczeń lokalu jest właściwe. 
Wyceniany lokal jest mieszkaniem szczytowym.  
 

4)  wykończenie pomieszczeń – standard ponad przeciętny   

Wykończenie poszczególnych pomieszczeń  na poziomie ponad przeciętnym,  
lokal wykończony według obowiązujących trendów mody. Mieszkanie 
wyposażone jest we wszystkie instalacje tj. energię, wodę, kanalizację, gaz, 
co, telefon, domofon, instalację RTV. Lokal posiada zabudowę stałą w kuchni, 
łazience i pokoju. 
 

5)  atrakcyjność obiektu – duża 

Na rynku poszukiwane są mieszkania o podobnej wielkości,  położone w 
atrakcyjnych miejscach. Obecnie dobre ceny uzyskują te lokale, które jeszcze 
nie zużyły się moralnie czyli takie, które w sposób pełny spełniają wymagania 
współczesnej rodziny. 
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• Wybrana do końcowych obliczeń próbka 15 transakcji charakteryzuje się bardzo 
podobnymi wskaźnikami jak baza kilkuset transakcji z lat 2016÷ 2018 służąca do 
analizy rynku lokalnego.  
Wszystkie 15 transakcji spełnia wymogi kryterium statystycznego – reguła 3δ oraz 
brak jest podstaw do uznania którejś z transakcji za odstającą – kontrolnie 
zmierzono „odległość Mahalanobisa”. 

 
 Wyliczona w ten sposób wartość określa najbardziej prawdopodobną  cenę możliwą 

do uzyskania na rynku, ale w warunkach normalnych, rozciągniętych w czasie i przy 

odpowiednim wyeksponowaniu przedmiotu sprzedaży. 

 
 
 
11. KLAUZULE 
 
 Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 Operat szacunkowy nie może być publikowany w całości lub w części w jakimkolwiek 
dokumencie bez zgody rzeczoznawcy i bez uzgodnień z nim formy i treści takiej publikacji. 
Nie można go wykorzystać do żadnego innego celu aniżeli określony w operacie. 

 Ocena stanu technicznego budynku i lokalu nie stanowi  ich ekspertyz technicznych. 

 Rzeczoznawca  nie ponosi odpowiedzialności za  wady ukryte wycenianego  
obiektu, których nie można było stwierdzić przy dokonaniu wizji lokalnej. 

 Założono,  że  nie  zatajono  przed  rzeczoznawcą  informacji  i danych formalno -    
prawnych mających istotny wpływ na wartość wycenianej nieruchomości. 

 Rzeczoznawca majątkowy podlega ubezpieczeniu OC – nr polisy PZU  1022946836. 

 
 
 
 
 
 
     Zielona Góra,   20 marzec 2019 rok  
 
 
 
 

12.  ZAŁĄCZNIKI 
 
 
1/ Dokumentacja fotograficzna -        zał. nr 1 

2/ Pismo Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18-10-2017r. -  zał. nr 2 

3/ Rzut lokalu -          zał. nr 3 
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            Załącznik nr  1 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

Budynek mieszkalny – ul. Krośnieńska 3c-3d 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klatka  nr 3c 
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        Klatka schodowa 

 

 

 

 

 

 

Lokal  mieszkalny  nr 10 

 

 
 

 
 
                                                 Pokój P-1 
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                                                Pokój P-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Pokój P-3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Przedpokój 
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kuchnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
łazienka 


