
OPERAT SZACUNKOWY 

Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki gruntu nr 106/5, 

106/6, 106/7, 112/5, 112/7, 112/9, 125/2, 130/2 i 134/2 obręb nr 0213, położonych w rejonie  

ul. Lwowskiej w miejscowości Tarnów, powiat tarnowski grodzki, województwo małopolskie. 

Dla niniejszego prawa prowadzona jest księga wieczysta nr TR1T/00029550/5. 

Celem wyceny jest określenie prawa własności do nieruchomości gruntowej w związku z po-

stępowaniem upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Go-

spodarczy - Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

Oszacowana wartość: 4.014.886,00 PLN 
Słownie złotych: cztery miliony czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć 

Sporządził: 

Rzeszów, dnia 13.07.2022 r. 
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1. Przedmiot i zakres wyceny. 

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki 

gruntu nr 106/5, 106/6, 106/7, 112/5, 112/7, 112/9, 125/2, 130/2 i 134/2 obręb nr 0213, poło-

żonych w rejonie  ul. Lwowskiej w miejscowości Tarnów, powiat tarnowski grodzki, wojewódz-

two małopolskie. Dla niniejszego prawa prowadzona jest księga wieczysta nr TR1T/

00029550/5. Zakres wyceny dotyczy określenia wartości rynkowej prawa własności nierucho-

mości gruntowej. 

2. Cel wyceny. 

Celem wyceny jest określenie prawa własności do nieruchomości gruntowej w związku z po-

stępowaniem upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Go-

spodarczy - Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

3. Podstawy formalne i materialne wyceny. 

3.1. Podstawa formalna. 

Podstawą opracowania operatu szacunkowego jest zlecenie Syndyka prowadzącego postę-

powanie upadłościowe w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział  

V Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

3.2. Podstawy prawne. 

Podstawę prawną stanowi: 

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. - tekst jednolity 

Dz.U.2021 r. z dnia 21 października 2021 poz. 1899. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. W sprawie wyceny nieru-

chomości i sporządzania operatu szacunkowego – Dz.U.2021 poz. 555 z dnia 26 marca 

2021 r. - tekst jednolity. 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny - Dz.U.2020 z dnia 08.10.2020 r. poz. 

1740 - tekst jednolity.  

4. Ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6.07.1982 r - Dz.U.2019 poz. 2204         

z dnia 14.11.2019 r. - tekst jednolity. 

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegóło-

wego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości. - Dz. U. 2016        

z dnia 17.08.2016 r. poz. 1263. 

6. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe - Dz.U.2020 z dnia 10.07.2020 r. 

poz. 1228 - tekst jednolity. 

3.3. Podstawy metodologiczne. 

1. Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

2. Wycena nieruchomości, zasady i procedury – R. Cymerman, A. Hopfer – PFSRM, War-

szawa 2006. 

3. Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości – pod redakcją S. Źróbek – Edu-

catera, Olsztyn 2005. 
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4. Ile jest warta nieruchomość: E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel; Poltext, Warszawa 

2004 r. 

5. Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna       

i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną - J. Dąbek, M. Nowakowska, P. Za-

mroch - Wydawnictwo Replika 2015. 

6. Literatura fachowa w zakresie metodologii wyceny. 

3.4. Źródła danych merytorycznych (materiały źródłowe). 

1. Informacje uzyskane z Urzędu Miasta Tarnowa dotyczące zagospodarowania prze-

strzennego, 

2. Księga wieczysta TR1T/00029550/5. 

3. Wypis z rejestru gruntów. 

4. Kopia mapy zasadniczej. 

5. Wizja lokalna na nieruchomości dnia 14.04.2022 r, w trakcie której dokonano oględzin 

nieruchomości i otoczenia. 

6. Informacje ze Urzędu Miasta Tarnowa na temat cen transakcyjnych kupna - sprzedaży 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie miasta. 

7. Dane własne dotyczące zrealizowanych transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości na 

rynku lokalnym i regionalnym dla wycenianej nieruchomości. 

4. Daty istotne dla czynności rzeczoznawcy majątkowego. 

Data sporządzenia aktualizacji      13.07.2022 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny   13.07.2022 

Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 14.04.2022 

Data dokonania oględzin nieruchomości     14.04.2022 

5. Opis i określenie stanu przedmiotu wyceny. 

5.1. Stan prawny. 

Stan prawny przedmiotowej nieruchomości ustalono na podstawie księgi wieczystej prowa-

dzonej w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie. 

Księga wieczysta nr TR1T/00029550/5 – typ księgi: nieruchomość gruntowa. 
Dział I-O - oznaczenie nieruchomości:  
Położenie - MAŁOPOLSKIE, M. TARNÓW, TARNÓW M., TARNÓW 

działka nr  DZ. OBRĘBOWA 130; obręb 213;  

działka nr  DZ. OBRĘBOWA 206; obręb 221;  

działka nr  DZ. OBRĘBOWA 112/5; obręb 213;  

Sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE, obszar: 0,4351 HA 

działka nr  DZ. OBRĘBOWA 134; obręb 213;  

działka nr  DZ. OBRĘBOWA 112/7; obręb 213;  

działka nr  DZ. OBRĘBOWA 112/9; obręb 213;  

działka nr  106/3; obręb 0213, TARNÓW;  
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Sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE,  

działka nr  106/5; obręb 0213, TARNÓW;  

Sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE,  

działka nr  125/2; obręb 0213, TARNÓW;  

Sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE 

Obszar całej nieruchomości: 4,1951 ha. 

Dział I-SP - spis praw związanych z własnością: 
UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIE-

CZYSTEJ: NIEODPŁATNA I NA CZAS OZNACZONY TJ. DO CZASU URZĄDZENIA ZJAZDU Z 

DROGI PUBLICZNEJ I ZAPEWNIENIA PRAWNEGO DOSTĘPU DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ 

PRZEZ CO ROZUMIE SIĘ PRZEJĘCIE PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMO-

RZĄDU TERYTORIALNEGO PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONYCH LUB 

ICH CZĘŚCI I UTWORZENIE ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NUMER 73 - SŁUŻEBNO-

ŚĆ GRUNTOWA PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W 

TARNOWIE, OBRĘB 0213, OBEJMUJĄCĄ DZIAŁKI EWIDENCYJNE NUMER 128/3 O PO-

WIERZCHNI 0,0651 HEKTARA I 128/4 O POWIERZCHNI 0,0661 HEKTARA OBJ. KW NR TR1T/

00097419/2 CAŁĄ SZEROKOŚCIĄ I DŁUGOŚCIĄ TYCH DZIAŁEK, NA RZECZ KAŻDOCZE-

SNYCH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TARNOWIE, OBRĘB 0213 OBEJ-

MUJĄCEJ DZIAŁKI EWIDENCYJNE NUMER 106/4, NUMER 125 OBJ. KW NR TR1T/

00029550/5. Księga powiązana: TR1T / 00097419 / 2. 

UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIE-

CZYSTEJ: NIEODPŁATNA I NA CZAS OZNACZONY TJ. DO CZASU URZĄDZENIA ZJAZDU Z 

DROGI PUBLICZNEJ I ZAPEWNIENIA PRAWNEGO DOSTĘPU DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ 

PRZEZ CO ROZUMIE SIĘ PRZEJĘCIE PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMO-

RZĄDU TERYTORIALNEGO PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONYCH LUB 

ICH CZĘŚCI I UTWORZENIE ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NUMER 73 - SŁUŻEBNO-

ŚĆ GRUNTOWA PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W 

TARNOWIE, OBRĘB 0221, OBEJMUJĄCĄ DZIAŁKI EWIDENCYJNE NUMER 202 O PO-

WIERZCHNI 0,0126 HEKTARA I 203 O POWIERZCHNI 0,0110 HEKTARA OBJ. KW NR TR1T/

00096741/1 CAŁĄ SZEROKOŚCIĄ I DŁUGOŚCIĄ TYCH DZIAŁEK, NA RZECZ KAŻDOCZE-

SNYCH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TARNOWIE, OBRĘB 0213 OBEJ-

MUJĄCEJ DZIAŁKI EWIDENCYJNE NUMER 106/4, NUMER 125 OBJ. KW NR TR1T/

00029550/5. Księga powiązana: TR1T / 00096741 / 1.  

Dział II - właściciel: 
TRADING ESTATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RZE-

SZÓW w całości 

Dział III - ciężary i ograniczenia: 
OSTRZEŻENIE: OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI TRADING ESTATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-

NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE ZGODNIE Z POSTANO-
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WIENIEM SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY Z DNIA 

28.10.2021R. SYGN. AKT V GU 332/21. 

Dział IV - hipoteki: 
HIPOTEKA UMOWNA: 20000000,00 PLN - ZABEZPIECZENIE MOGĄCEGO POWSTAĆ W 

PRZYSZŁOŚCI OBOWIĄZKU BOGDANA PAWŁOWSKIEGO ZWROTU KWOT WPŁACONYCH 

TYTUŁEM ZALICZKI, Z TYTUŁU REALIZACJI UMOWY ZLECENIA NABYCIA WIERZYTELNO-

ŚCI Z DNIA 26.02.2009 R. WRAZ Z ODSETKAMI OKRESLONYMI W UMOWIE. W RUBRYCE 

4.4.1.12 UJAWNIONO KSIĘGĘ WSPÓŁOBCIĄŻONĄ WOBEC ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIE-

RUCHOMOŚCI. Na rzecz: DEVELOP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-

DZIALNOŚCIĄ, SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI. 

HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA: 675000,00 PLN - ZABEZPIECZENIE SPŁAT POŻYCZKI 

WRAZ Z ODSETKAMI, ODSETKAMI OD ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO I KOSZTA-

MI POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNEGO Z TYTUŁU UDZIELONEJ DANIELOWI PAWŁOW-

SKIEMU W DNIU 24.02.2010 R. POŻYCZKI W KWOCIE 450 000 ZŁ NA PODSTAWIE UMOWY 

NR 3/72457/63/10. W PODRUBRYCE 4.4.4 UJAWNIONO ZMIANĘ WIERZYCIELA. W POD-

RUBRYCE 4.4.4 UJAWNIONO ZMIANĘ WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO. Na rzecz: ASC NIE-

RUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŚWIEBODZICE. 

HIPOTEKA PRZYMUSOWA: 1004267,77 PLN - ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH 

TYTUŁEM WYKONAWCZYM. Na rzecz: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SAMO-

DZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE, TARNÓW. 

HIPOTEKA PRZYMUSOWA: 344000,00 PLN - ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH 

TYTUŁAMI WYKONAWCZYMI. Na rzecz: JHP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-

POWIEDZIALNOŚCIĄ, RZESZÓW. 

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: 
Jednostka ewidencyjna: Tarnów - miasto, obręb 0213, 

działka nr 106/5 – powierzchnia 1,4613 ha, 

działka nr 106/6 – powierzchnia 0,0050 ha - powstała po podziale działki nr 106/3, 

działka nr 106/7 – powierzchnia 0,8802 ha - powstała po podziale działki nr 106/3, 

działka nr 112/5 – powierzchnia 0,4351 ha, 

działka nr 112/7 – powierzchnia 0,0169 ha, 

działka nr 112/9 – powierzchnia 0,0140 ha, 

działka nr 125/2 – powierzchnia 0,1815 ha, 

działka nr 130/2 – powierzchnia 0,4123 ha - powstała po podziale działki nr 130, 

działka nr 134/2 – powierzchnia 0,6989 ha - powstała po podziale działki nr 134. 

Razem powierzchnia działek: 4,1052 ha. 

UWAGA: 
W wyniku zmian gruntowych wynikających z postępowania administracyjnego wywłaszczają-

cego działki lub ich części zmianie uległy oznaczenia i powierzchnie działek i częściowo prze-
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szły na własność Skarbu Państwa. W opracowaniu posługiwano się oznaczeniami i powierzch-

niami poszczególnych działek gruntu zgodnie z ewidencją gruntów. Działka nr 206 obręb 221 

w całości przeszła na własność Skarbu Państwa. 

Zgodnie z art 26 pkt 1. ustawy o księgach wieczystych i hipotece (z dnia 6.07.1982 r - 

Dz.U.2019 poz. 2204 z dnia 14.11.2019 r. - tekst jednolity) „1. Podstawą oznaczenia nierucho-

mości w księdze wieczystej są dane z katastru nieruchomości.” 

5.2. Stan otoczenia nieruchomości. 

Nieruchomość gruntowa opisana jako działki gruntu nr 106/5, 106/6, 106/7, 112/5, 112/7, 

112/9, 125/2, 130/2 i 134/2, obręb nr 0213 położone są na terenie miejscowości Tarnów w ra-

mach obszarów o przeznaczeniu przemysłowo-handlowym i możliwością posadowienia 

obiektów wielkopowierzchniowych.  

Tarnów – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, leżące przy ujściu Białej 

do Dunajca. Tarnów zajmuje powierzchnię 72,38 km², którą zamieszkuje nieco ponad 100 ty-

sięcy mieszkańców. Tarnów jest znaczącym ośrodkiem turystycznym, kulturalnym i gospodar-

czym w Małopolsce. Węzłem komunikacyjnym przy autostradzie A4 oraz  linii kolejowej E 30. 

W dzielnicy Mościce znajduje się siedziba Grupy Azoty, największej grupy kapitałowej branży 

chemicznej w kraju oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. 

Otaczający teren w przeważającej części niezagospodarowany zrekultywowany po zlikwido-

wanych ogródkach działkowych. W zachodnim sąsiedztwie obszaru położenia przedmiotowej 

nieruchomości znajdują się tereny Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza. W bliskim połu-

dniowym sąsiedztwie znajduje się zabudowa komercyjna. Tuż za nią znajduje się droga krajo-

wa nr 73, a w odległości ok 500 m w kierunku wschodnim znajduje się węzeł niniejszej drogi   

z drogą krajową nr 94, z którego planowana jest budowa wschodniej obwodnicy miasta Tar-

nowa łącząca się z autostradą A-4 przebiegającą na północy miasta (ok. 5 km). Obszar aktual-

nie bez zabudowy przemysłowej. Dzięki funkcjonującej autostradzie A4 i bardzo dobrej sieci 

drób obszar położenia nieruchomości bardzo dobrze skomunikowany z miastem i głównymi 

drogami regionu. 

5.3. Stan nieruchomości – działki gruntu. 

Działka niezabudowane nr 106/5, 106/6, 106/7, 112/5, 112/7, 112/9, 125/2, 130/2 i 134/2 nie-

zabudowana położone w terenach o przeznaczeniu komercyjnym. Teren w tym obszarze sto-

sunkowo płaski z miejscowymi nierównościami. Działki o wydłużonych kształtach znajdujące 

się w kompleksie działek o tym samym przeznaczeniu i należącymi również do tego samego 

właściciela. Działki niezagospodarowana porośnięta trawami niekoszonymi oraz samosiejnymi 

drzewami i krzewami. Przez działki nr 125/2, 130/2 i 134/2 przebiegają zbiorcze linie gazowe 

średniego i wysokiego ciśnienia gs250, gw400 i gw700 oraz zbiorcza sieć wodna wo225. Przez 

działki 125/2, 112/5, 112/7, 112/9, 106/5 przebiega dodatkowo napowietrzna linia energe-

tyczna średniego napięcia. 

Dane na temat działek: 
• uzbrojenie sieciowe działki: działki w zasięgu wszystkich sieci, 
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• dojazd do obszaru położenia działek bardzo dobry – publiczna droga miejska           

ul. Lwowska (w ciągu drogi krajowej nr 73), 
• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski z miejscowymi nierównościami, 
• warunki lokalizacyjne dobre, 
• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - zadowalające, 
• uwarunkowania uwzględniające usytuowanie nieruchomości w stosunku do obiektów               

o podobnym przeznaczeniu bardzo dobre. 

6. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie nieruchomości 

ustala się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.W przypadku 

braku planu przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu.  

Na dzień wyceny obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość jest objęty 

ustaleniami uchwały Nr XIII/182/2007 z dnia 25 października 2007 r Rady Miasta Tarnowa       

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy 

ulicy Lwowskiej w rejonie Szpitala Wojewódzkiego im. św Łukasza w Tarnowie.  

Zgodnie z ustaleniami ww. uchwały wyceniana działka nr: 

106/5 położona jest w konturze 2.UC – tereny usług komercyjnych o ogólnomiejskim i regio-

nalnym zasięgu obsługi z możliwością rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2, 

106/6, 106/7 położona jest w konturze 1.UC – tereny usług komercyjnych o ogólnomiejskim    

i regionalnym zasięgu obsługi z możliwością rozmieszczenia obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

112/5 - położona w konturach: 4.KS -teren usług i urządzeń obsługi komunikacji (przeważają-

ca część) oraz w niewielkich fragmentach: 2.UC – tereny usług komercyjnych o ogólnomiej-

skim i regionalnym zasięgu obsługi z możliwością rozmieszczenia obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, 8.KDW drogi dojazdowe, 5.KP.ZP - teren parkingów, 

teren zieleni izolacyjnej, 

112/7, 112/9 - położona w konturach: 4.KS -teren usług i urządzeń obsługi komunikacji (prze-

ważająca część), 5.KP.ZP - teren parkingów, teren zieleni izolacyjnej, 

125/2 - położona w konturach: 14.ZP - teren zieleni urządzonej i 4.KS -teren usług i urządzeń 

obsługi komunikacji 

130/2 - położona w konturach: 14.ZP - teren zieleni urządzonej i 5.KP.ZP - teren parkingów, 

teren zieleni izolacyjnej, 

134/2 - położona w konturach: 2.UC – tereny usług komercyjnych o ogólnomiejskim i regio-

nalnym zasięgu obsługi z możliwością rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000m2, 8.KDW drogi dojazdowe, 5.KP.ZP - teren parkingów, teren zieleni 

izolacyjnej, 14.ZP - teren zieleni urządzonej. 
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7. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości. 

Na potrzeby niniejszej wyceny dokonano badania poziomu cen rynkowych uzyskiwanych na 

lokalnym rynku w transakcjach kupna - sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

Rodzaj rynku: nieruchomości gruntowe niezabudowane usytuowane w terenach o prze-

znaczeniu pod możliwą zabudowę komercyjną objęte prawem własności. 

Obszar rynku: Miasto Tarnów. 

Okres badań cen: analizą objęto w ceny występujące w okresie od sierpnia 2020 do dnia 

wyceny.  

Badanie rynku lokalnego dokonano na podstawie aktów notarialnych oraz w oparciu o infor-

macje uzyskane z właściwego terytorialnie starostwa powiatowego oraz danych własnych. 

Ze względu na przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego przyjęto do porównań działki niezabudowane położone w terenach o przezna-

czeniu pod zabudowę komercyjną. Z uwagi na fakt, iż miasto Tarnów straciło na znaczeniu po 

likwidacji siedziby województwa, następuje nagminna emigracja ludności w strefy o większej 

podaży pracy (miasto Kraków) dlatego też zainteresowanie ze strony potencjalnych nabyw-

ców podobnymi nieruchomościami co wyceniana, jest ograniczone. Można upatrywać po-

prawy tej sytuacji w chwili powstania wschodniej obwodnicy miasta Tarnowa łączącej auto-

stradę A-4 z pominięciem przejazdu przez centrum miasta Tarnowa z drogami krajowymi nr 

94 i 73 i dalej do granicy ze Słowacją. 

Niezaprzeczalnym aspektem, który wpływa na ceny nieruchomości gruntowych jest powsta-

wanie stref ekonomicznych pozwalających na uzyskiwanie przewagi gospodarczej dla pod-

miotów tam zlokalizowanych. Automatycznie na ich obszarach ceny nieruchomości grunto-

wych osiągają wyższe ceny. Również infrastruktura towarzysząca na tych terenach jest odpo-

wiednio rozwinięta (drogi, odpowiednie moce energii elektrycznej, media sieciowe itp.), jak    

i aspekty prawne – plany zagospodarowania przestrzennego. 

Dodatkowo, dotychczas przez ostatnie lata ze względu na uwarunkowania prawne, obrót 

ziemią (nie objętą planami zagospodarowania przestrzennego) w Polsce był znacznie utrud-

niony co miało w przeszłości przełożenie na niewielką ilość transakcji gruntami o możliwym 

przeznaczeniu inwestycyjnym. Dochodziło też do dużego zróżnicowania cen dla nieruchomo-

ści do 0,3 ha i powyżej tej wartości. Zmiany w przepisach prawnych w 2019 r. zmieniły te 

ograniczenia co spowodowało że ilość zawieranych transakcji wzrosła. 

Wpływ na poziom cen ma również częściowo powierzchnia gruntu. Jednak w warunkach Tar-

nowa wpływ powierzchni gruntu jest bardzo zróżnicowany, a w wielu sytuacjach trudny do 

oszacowania i niejednoznaczny. Nie można bowiem obiektywnie ustalić prawidłowości i bez-

pośredniej zależności ceny 1 m2 gruntu od jego powierzchni. Można stwierdzić, iż działki 

większe są coraz częściej droższe, ale tylko do pewnej wielkości powierzchni tj. odwrotnie od 

klasycznej sytuacji, a ich cenę warunkuje koncepcja zagospodarowania przestrzennego (in-

tensywność zabudowy, obowiązujące ograniczenia) oraz przeznaczenie planowanej inwesty-

cji. W przypadkach bardzo dużych działek dodatkowo na ich cenę ma wpływ również możli-

wość ich ewentualnego podziału. O cenie decyduje więc nie tyle parametr wielkości działki 
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co założenia biznesowe dla konkretnego projektu inwestycyjnego z naciskiem na inwestycje 

mieszkaniowe wielorodzinne. 

Na rozpiętość cenową ma wpływ lokalizacja nieruchomości, układ umożliwiający zabudowę, 

możliwości elastycznej adaptacji nieruchomości dla różnych celów, dostępność komunikacyj-

na oraz wyposażenie w media sieciowe (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna odpo-

wiedniej mocy). Ponadto na cenę ma wpływ możliwość zlokalizowania miejsc parkingowych 

dla użytkowników obiektów posadowionych na nieruchomościach gruntowych. Ma to szcze-

gólne znaczenie w strefie płatnego parkowania. W procesie analizy stwierdzono znaczne 

zróżnicowanie cen transakcyjnych co spowodowało, że odrzucono wartości skrajne odbiega-

jące od średnich cen za nieruchomości spełniające kryterium podobieństwa. 

W efekcie przeprowadzonej analizy rynku lokalnego wybrano nieruchomości spełniające kry-

terium podobieństwa do wycenianej, będące przedmiotem sprzedaży. Dane o tych nieru-

chomościach (zawarte w tabeli 1) posłużyły do oszacowania wartości rynkowej przedmiotowej 

nieruchomości. 

8. Wskazanie rodzaju określanej wartości. 

Mając na uwadze cel wyceny określam wartość rynkową nieruchomości. 

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, 

położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w 

urządzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania oraz aktualnie kształtujące się 

ceny w obrocie nieruchomościami. 

Wartość rynkowa – definicję wartości rynkowej przyjęto zgodnie z ustawą o gospodarce nie-

ruchomościami art. 151 pkt.1. 

„Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzy-

skać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy 

kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z roze-

znaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.”   

9. Wybór podejścia i metody wyceny. 

Po uwzględnieniu celu i zakresu wyceny, stanu prawnego nieruchomości oraz zbioru dostęp-

nych informacji rynkowych o cechach i cenach transakcyjnych dla podobnych nieruchomości 

gruntowych, właściwym będzie zastosowanie podejścia porównawczego, metodę porówny-

wania parami. 

Podejście porównawcze polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że war-

tość jej jest porównywalna z cenami, jakie uzyskano za podobne nieruchomości, które były 

przedmiotem obrotu rynkowego, skorygowanymi ze względu na cechy je różniące i ustalo-

nymi z uwzględnieniem ich zmian na skutek upływu czasu. Zgodnie z § 4 ust.1 Rozporządze-

nia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, 

„Przy zastosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych 

nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech 

tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen.” Jednocześnie zgodnie z ust.2 ww. 
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Rozporządzenia oraz mając na uwadze specyfikę wycenianej nieruchomości do jej wyceny 

zastosowano metodę porównywania parami. 

Natomiast zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia: „Przy metodzie porównywania parami porów-

nuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieru-

chomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są 

ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości.” 

Określenie wartości dokonano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności: 

Art. 150.2 Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmio-

tem obrotu. 

Art. 152.1 Sposób określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wycen, są 

uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości. 

2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, docho-

dowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich. 

3. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość ryn-

kową nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podej-

ścia porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się w po-

dejściu mieszanym. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego określa się wartość odtworze-

niową nieruchomości. 

Art. 153. 1. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy zało-

żeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były 

przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieru-

chomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen 

wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieru-

chomości podobnych do nieruchomości wycenianej. 

Art. 154.1 Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości 

dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i poło-

żenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia 

infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, docho-

dach i cechach nieruchomości podobnych. 

Art. 156. 1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości  

w formie operatu szacunkowego. 

Ustawa prawo upadłościowe a w szczególności: 
Art. 56b. 1. Sprzedaż, o której mowa w niniejszym dziale, na rzecz podmiotów wskazanych     

w art. 128 dopuszczalna jest wyłącznie po cenie sprzedaży nie niższej niż cena oszacowania. 

Cenę oszacowania ustala sąd na podstawie dowodu z opinii biegłego. 

Art. 319. 3. W oszacowaniu należy odrębnie podać wartość przedsiębiorstwa w całości oraz 

jego zorganizowanych części, jeżeli mogą być wydzielone do sprzedaży. 
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4. Jeżeli składniki przedsiębiorstwa są obciążone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, 

zastawem skarbowym, hipoteką morską lub innymi prawami i skutkami ujawnienia praw           

i roszczeń osobistych, w oszacowaniu należy oddzielnie podać, które z tych praw pozostają   

w mocy po sprzedaży, a także ich wartość oraz wartość składników nimi obciążonych oraz sto-

sunek wartości poszczególnych składników obciążonych do wartości przedsiębiorstwa. 

Opis procedury szacowania. 
W przypadku stosowania metody porównywania parami porównuje się nieruchomość wyce-

nianą o znanych cechach, kolejno z nieruchomościami podobnymi, o znanych cenach trans-

akcyjnych i cechach. Wartość określa się poprzez korygowanie cen transakcyjnych ze względu 

na różnice ocen pomiędzy nieruchomością wycenianą i nieruchomościami podobnymi. 

Procedura postępowania przy zastosowaniu metody porównywania parami jest następująca: 

1) Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych, o znanych cenach transakcyjnych i ce-

chach, stanowiącego podstawę wyceny, 

2) Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 

3) Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na 

rynku nieruchomości. 

4) Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych. 

5) Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych. 

6) Wybór do porównań z utworzonego zbioru nieruchomości, co najmniej trzech nieru-

chomości najbardziej podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości 

stanowiącej przedmiot wyceny, z ich niezbędną charakterystyką. 

7) Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu 

do przyjętej skali cech rynkowych. 

8) Przeprowadzenie porównań nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami 

wybranymi do wyceny i określenie wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen nie-

ruchomości wycenianej i nieruchomości wybranych do porównań. 

9) Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do porów-

nań przy użyciu określonych poprawek. 

10)Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości jako średniej arytmetycz-

nej z cen transakcyjnych skorygowanych, uzyskanych z porównań w poszczególnych pa-

rach, lub średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana. 

11)Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości jednost-

kowej i liczby jednostek porównawczych (w niniejszym opracowaniu 1 m² powierzchni 

gruntu). 
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10. Dane z rynku nieruchomości. 

Tabela 1 - nieruchomości gruntowe niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę ko-

mercyjną. 

11. Określenie wpływu czasu na zmianę cen. 

W przyjętym do analizy okresie czasu nie stwierdzono wpływy czasu na zmianę cen. Czynni-

kami decydującymi o cenie były lokalizacja, dostępność komunikacyjna, stan techniczny, po-

łożenie na piętrze dla nieruchomości lokalowych. Analizując ceny w badanym okresie można 

przyjąć, że średnie ceny transakcyjne były stabilne. Aby można było dokonać określenia czy 

mamy do czynienia z trendem czasowym potrzebne są co najmniej trzy pary transakcji nieru-

chomościami podobnymi o jednakowych cechach różniących się jedynie ceną i datą transak-

cji. W wyniku przeprowadzonej analizy nie udało się znaleźć wystarczającej ilości par takich 

transakcji. Ponadto w metodyce wyceny jest mowa, że jeżeli w analizowanym okresie mamy 

wyniki różne co do znaków, należy uznać, że upływ czasu nie wpływa na cenę transakcyjną.   

W związku z powyższym nie można było jednoznacznie określić trendu czasowego  w oparciu 

o dostępne dane o cenach i cechach nieruchomości i do obliczeń przyjęto ceny transakcyjne 

zawarte w aktach notarialnych. 

12. Obliczenie wartości nieruchomości gruntowej. 

Zasady branżowe rzeczoznawców majątkowych dopuszczają dwa sposoby określania wag 

cech rynkowych: matematyczny i z obserwacji rynku. Sposób matematyczny zakłada znalezie-

nie szeregu nieruchomości różniących się tylko jedną cechą, pozostałe cechy równe zasada 

ceteris paribus, co pozwolą na wyliczenie jej wpływu na wartość. Jednakże badany rynek nie-

ruchomości jest rynkiem zróżnicowanym i założenie, że do obliczeń przyjęto nieruchomości 

różniące się tylko jedną cechą, bywa błędne. 

Drugi sposób polega na analizie preferencji nabywców, obserwacji zachowań rynku, wywia-

dów z deweloperami i analizie statystyk sprzedaży nieruchomości pochodzących z lokalnych 

biur pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Informacje te oraz analiza preferencji nabywców 

nieruchomości gruntowych pozwoliła wyłonić następujące cechy cenotwórcze: 

• lokalizacja,  

• dostępność komunikacyjna, 

• ograniczenia w zabudowie.  

L.p. Tarnów - obręb Rep.A data transakcji
powierzchnia 

działki
wartość 

transakcji
Cena za 1 m2 

nier.gruntowej

1 0007 4968/2021 2021-08-02 2 865 171 900,00 60,00

2 0008 2311/2021 2021-03-03 2 899 159 445,00 55,00

3 0221 2981/2021 2021-09-23 7 370 536 300,00 72,76

4 0199 1519/2021 2021-03-18 1 792 200 000,00 111,60

5 0221 3146/2021 2021-05-31 169 20 000,00 118,34

6 0048 1910/2021 2021-02-15 4 525 700 000,00 154,69

7 0193 2624/2020 2020-09-10 2 310 298 000,00 129,00

Cena średnia 100,19
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Ustalenie zakresu zmienności cen. 
cena minimalna – Cmin = 55,00 PLN/m² 
cena maksymalna – Cmax = 154,69 PLN/m² 

∆C = Cmax – Cmin = 154,69 PLN/m² - 55,00 PLN/m² = 99,69 PLN/m² 

Określenie wag poszczególnych cech rynkowych. 

Charakterystyka nieruchomości przyjętych do porównań. 
Opis nieruchomości przyjętych do porównania w aspekcie cech rynkowych: 

L.p.
Cechy do porównania

Wyszczególnienie Ocena Opis
1 2 3 5

1 Lokalizacja bardzo dobre
centralne w układzie przestrzennym z bardzo dobrym dostę-
pem do komunikacji, punktów handlowo usługowych, sąsiedz-
twem zabudowy wielofunkcyjnej, bez obiektów uciążliwych

dobre
niewielka odległość od centrum miejscowości z dobrym dostę-
pem do komunikacji, punktów handlowo usługowych, sąsiedz-
twem zabudowy wielofunkcyjnej, bez obiektów uciążliwych

peryferyjna
peryferyjne w układzie przestrzennym z utrudnionym dostępem 
do komunikacji, punktów handlowo usługowych z możliwymi 
obiektami uciążliwymi

2
Dostępność komunika-
cyjna

bardzo dobra
dojazd do obszaru położenia nieruchomości drogami głównymi 
asfaltowymi z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi zarówno 
samochodowymi jak i komunikacji zbiorowej

dobra

dojazd do obszaru położenia nieruchomości drogami drugo-
rzędnymi w tym jednokierunkowymi i osiedlowymi, zadowalają-
ce połączenia komunikacyjne zarówno samochodowymi jak i 
komunikacji zbiorowej

zadowalająca
dojazd do obszaru położenia nieruchomości drogami osiedlo-
wymi i podrzędnymi, słabe połączenia komunikacyjne zarówno 
samochodowymi jak i komunikacji zbiorowej

3
Ograniczenia w zabudo-
wie

brak
swoboda w możliwościach zabudowy zarówno pod inwestycje 
mieszkaniowe jak i inne komercyjne; możliwa zabudowa bez 
ograniczeń środowiskowych; plan miejscowy lub decyzja WZ

częściowe
częściowe ograniczenia w możliwościach zabudowy; możliwa 
zabudowa z ograniczeniami wynikającymi np. z ochrony środo-
wiska, ochrony zabytków bądź cech fizycznych działki

duże
znaczne ograniczenia w możliwościach zabudowy; możliwa 
zabudowa z ograniczeniami wynikającymi np. z ochrony środo-
wiska, ochrony zabytków, zabudowa tylko niska bądź cech fi-

L.p. Rodzaj cechy Waga w % Zakres kwotowy

1 Lokalizacja 40,00% 39,88

2 Dostępność komunikacyjna 30,00% 29,91

3 Ograniczenia w zabudowie 30,00% 29,91

Razem 100,00% 99,69

L.p. Parametry oceny Charakterystyka nieruchomości przyjętych do porównania
Nieruchomość 

wyceniana
3 4 7

1 Lokalizacja dobra dobra bardzo dobra dobra
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Zestawienie nieruchomości w parach porównawczych. 
Wyceniana nieruchomość w ocenie przyjętych do porównania cech nieruchomości gruntowy-

ch niezabudowanych przedstawia się następująco: 

a) Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością – 3: 

cena nieruchomości nr 3 – 72,76 PLN/m²    
cena skorygowana  po uwzględnieniu poprawki 72,76 + 0,00 = 72,76 PLN/m²  

b) Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością – 4: 

cena nieruchomości nr 4 – 111,60 PLN/m²    
cena skorygowana  po uwzględnieniu poprawki 111,60 + 0,00 = 111,60 PLN/m²  

c) Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością – 7: 

cena nieruchomości nr 7 – 129,00 PLN/m²    

cena skorygowana  po uwzględnieniu poprawki 129,00 - 19,94 = 109,06 PLN/m²  

Obliczenia wartości 1 m² powierzchni dokonano wg poniższego wzoru: 

W 1m² = (72,76 + 111,60 + 109,06) / 3 = 97,80 PLN/m² 

2 Dostępność komunikacyjna bardzo dobra dobra bardzo dobra bardzo dobra

3 Ograniczenia w zabudowie częściowe brak częściowe częściowe

4 Uzyskana cena w PLN za 1 m2 72,76 111,60 129,00 X

5 Data transakcji 2981/2021 1519/2021 2624/2020 X

L.p. Cechy rynkowe
Nieruchomość 

wyceniana
Nieruchomość 

3
Udział cechy w ΔC 
(waga cechy w %)

Zakres 
kwotowy

Poprawki

1 Lokalizacja dobra dobra 40,00% 39,88 0

2 Dostępność komunikacyjna bardzo dobra bardzo dobra 30,00% 29,91 0

3 Ograniczenia w zabudowie częściowe częściowe 30,00% 29,91 0

0,00

L.p. Cechy rynkowe
Nieruchomość 

wyceniana
Nieruchomość 

4
Udział cechy w ΔC 
(waga cechy w %)

Zakres 
kwotowy

Poprawki

1 Lokalizacja dobra dobra 40,00% 39,88 0

2 Dostępność komunikacyjna bardzo dobra dobra 30,00% 29,91 14,95

3 Ograniczenia w zabudowie częściowe brak 30,00% 29,91 -14,95

0,00

L.p. Cechy rynkowe
Nieruchomość 

wyceniana
Nieruchomość 

7
Udział cechy w ΔC 
(waga cechy w %)

Zakres 
kwotowy

Poprawki

1 Lokalizacja dobra bardzo dobra 40,00% 39,88 -19,94

2 Dostępność komunikacyjna bardzo dobra bardzo dobra 30,00% 29,91 0

3 Ograniczenia w zabudowie częściowe częściowe 30,00% 29,91 0

-19,94
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Wartość rynkowa działek gruntu w ujęciu tabelarycznym: 

Wartość łącznie po zaokrągleniu: 

WR = 4.014.886,00 PLN 

Słownie złotych: cztery miliony czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć 

13. Obliczenie  wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży. 

Definicje i synonimy dla słowa „wymuszenie” determinują charakter omawianej wartości.     

W dotychczas obowiązujących standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych – 

„Zielona Księga”, wartość dla wymuszonej sprzedaży zdefiniowana była w Standardzie III.1. 

pt. „Wartość rynkowa jako podstawa wyceny”, jako jeden z rodzajów kategorii wartości ryn-

kowej. Wartość dla wymuszonej sprzedaży definiowana była jako wartość rynkowa przy 

uwzględnieniu założenia, że istnieją ograniczenia czasowe lub inne dla sfinalizowania transak-

cji, które nie mogą być uznane za wystarczające lub rozsądne okresy marketingu lub wynego-

cjowania sprzedaży. Natomiast rzeczoznawca majątkowy określający wartość „rynkową” dla 

wymuszonej sprzedaży, miał, zgodnie z ówczesnym Standardem, obowiązek określić w ope-

racie szacunkowym i uzasadnić powyższe ograniczenia, których uwzględnienie uznał za ko-

nieczne, lub które wynikały z umowy z zamawiającym.  

Należy przypomnieć, że wartość rynkowa wymaga, aby w szczególności: 

− strony transakcji miały stanowczy zamiar zawarcia umowy sprzedaży, działały z rozeznaniem 

i postępowały rozważnie, nie znajdując się w sytuacji przymusowej, 

− upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku. 

W aktualnie obowiązujących zasadach branżowych, wchodzących w skład zbioru Powszech-

nych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) uchwalonych i wdrożonych wśród swoich członków 

przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), wartość dla 

wymuszonej sprzedaży została w sposób zasadny włączona do katalogu wartości nierynkowy-

ch. Krajowy Standard Wyceny Podstawowy Nr 2 (KSWP 2) –„Wartości inne niż wartość rynko-

wa” definiuje wartość dla wymuszonej sprzedaży jako kwotę pieniężną, którą można otrzymać 

DZIAŁKI nr
Powierzchnia 

w m²
Wartość

106/5 14 613 1 429 151,40

106/6 50 4 890,00

106/7 8 802 860 835,60

112/5 4 351 425 527,80

112/7 169 16 528,20

112/9 140 13 692,00

125/2 1 815 177 507,00

130/2 4 123 403 229,40

134/2 6 989 683 524,20

Powierzchnia łącznie 41 052 4 014 885,60
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z tytułu sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod 

presją konieczności sprzedaży. Ten warunek – presji, przymusu, konieczności sprzedaży – jest 

główną cechą tej wartości. Z tego powodu wartość ta będzie różna od wartości rynkowej nie-

ruchomości.  

Znalazło to odzwierciedlenie w dalszej interpretacji tej wartości w KSWP 2, który wyjaśnia, że 

przy określaniu wartości dla wymuszonej sprzedaży należy wziąć pod uwagę to, że zbywca 

znajduje się w sytuacji przymusowej, co powoduje, że czas eksponowania nieruchomości na 

rynku jest zwykle zbyt krótki, aby można było uzyskać cenę rynkową. Wartość ta również: 

− powinna odzwierciedlać kwotę, jaką gotów jest zaakceptować sprzedający przy sprzedaży 

wymuszonej;  

− powinna ona również odzwierciedlać konkretne i ważne dla niego okoliczności, znane rze-

czoznawcy majątkowemu, a nie okoliczności, w jakich działałby hipotetyczny sprzedający we-

dług definicji wartości rynkowej.  

Ponieważ jednak wszelkie przyczyny i natura przymusu sprzedaży nieruchomości mogą nie 

być znane rzeczoznawcy majątkowemu, to z obiektywnych przyczyn nie będzie mógł ich 

uwzględnić w procesie wyceny nieruchomości.  

Należy podkreślić, że aktualna definicja wartości dla wymuszonej sprzedaży, zawarta w PKZW 

jest spójna z definicją zawartą w Międzynarodowych Standardów Wyceny (MSW, edycja 8, 

2007). Nie ma również różnic definicyjnych i interpretacyjnych w porównaniu z Europejskimi 

Standardami Wyceny (ESW, Tegova, 6 edycja 2009) czy Red Book (RB, RICS, 6 edycja 2007), 

obowiązującymi od 1.01.2008 r.).  

MSW zajmują się wartością dla wymuszonej sprzedaży w standardzie MSW 2 „Wartości nie-

rynkowe jako podstawa wyceny”. Termin „sprzedaż wymuszona” jest tam definiowany jako 

sprzedaż mająca miejsce w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod przymu-

sem sprzedaży i/lub odpowiedni okres ekspozycji na rynku nie jest możliwy. Cena osiągnięta 

w takich okolicznościach nie spełni kryteriów definicji wartości rynkowej. Cena, jaka może zo-

stać w tych okolicznościach osiągnięta, będzie zależeć od natury presji wywieranej na sprze-

dającego lub przyczyn, dla których odpowiedni marketing nie może zostać zastosowany. 

Może również odzwierciedlać konsekwencje, jakie poniesie sprzedający w przypadku niezre-

alizowania sprzedaży w konkretnym okresie. Jeżeli natura i przyczyny ograniczeń ciążących na 

sprzedawcy nie są znane, nie da się w sposób realistyczny przewidzieć ceny osiągalnej           

w sprzedaży wymuszonej. Cena, za jaką gotów jest zaakceptować sprzedający w sprzedaży 

wymuszonej, będzie odzwierciedlać konkretne, istniejące dla niego okoliczności, w jakich 

działaby hipotetyczny sprzedający według definicji wartości rynkowej. Cena osiągana w wa-

runkach sprzedaży wymuszonej może być jedynie przypadkowo zbieżna z wartością rynkową 

lub którąkolwiek inną zdefiniowaną w MSW 2. Nie jest ona podstawą wyceny, jako że sprze-

daż wymuszona to opis sytuacji, w której następuje przeniesienie prawa, a nie odrębny cel 

wyceny. 

Biorąc pod uwagę rodzaj wycenianej nieruchomości i jej atrybuty: 

• położenie działki w układzie przestrzennym miejscowości, 
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• układ fizyczny działki,  

• lokalizację i dojazd, 

przyjęto wskaźnik obniżenia wartości na poziomie 75 %. 

WR wymuszona = 4.014.886,00 PLN x 0,75 = 3.011.164,50 PLN 

Wartość dla wymuszonej sprzedaży po zaokrągleniu: 

WR wymuszona = 3.011.164,00 PLN 

Słownie złotych: trzy miliony jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 

14. Wynik końcowy wyceny i wnioski. 

Określona w niniejszym operacie wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej określona na dzień 13.07.2022 r. wynosi 4.014.886,00 PLN, słownie złotych: 

cztery miliony czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć.  

Wycenę przeprowadzono na podstawie zbioru nieruchomości podobnych położonych na te-

renie miasta Tarnowa, których transakcje przeprowadzono w okresie od sierpnia 2020 r. do 

dnia wyceny.  

Niniejsza wartość odpowiada przeciętnym cenom transakcyjnym podobnych nieruchomości 

uzyskiwanych na rynku lokalnym w analizowanym okresie. Uwzględniając stan i przeznaczenie 

nieruchomości, uzyskana wartość rynkowa jest najbardziej zbliżona do ceny jaką można za 

przedmiotową nieruchomość uzyskać na wolnym rynku. Wartość ta mieści się w przedziale 

zmienności cen rynkowych nieruchomości podobnych ustalonym w trakcie analizy rynku. Nie-

ruchomość usytuowana we wschodniej części miasta Tarnowa w sąsiedztwie ul. Lwowskiej     

w ramach obszaru o przeznaczeniu komercyjnym z możliwością posadowienia obiektów wiel-

kopowierzchniowych, z bardzo dobrym dostępem do dróg regionalnych i ponadlokalnych. 

15. Klauzule i zastrzeżenia. 

1. Operat wykonano zgodnie z przepisami prawa przy wykorzystaniu metodyki określonej 

przez Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątko-

wych. 

2. Operat może być wykorzystany wyłącznie do celu, w jakim został sporządzony. 

3. Stan techniczny wycenianego obiektu został określony tylko dla celów wyceny i nie jest 

ekspertyzą techniczną. 

4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, który-

ch nie można było stwierdzić w czasie wizji terenowej ani na podstawie dokumentów 

technicznych i prawnych.  

5. Zgodnie z art 155 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 

1997 r. - tekst jednolity Dz.U.2021 r. z dnia 21 października 2021 poz. 1899: „Wykorzy-
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stane w operacie szacunkowym dane poświadczone przez rzeczoznawcę majątkowego 

mogą mieć formę wypisów i wyrysów z dokumentów lub rejestrów, o których mowa      

w ust. 1.” 

6. Obliczeń dokonano przy wykorzystaniu programu NUMBERS 12.1. 

7. Oszacowana wartość jest wartością netto, bez podatku VAT. 

Sporządził: 

………………………………….…… 

Załączniki 

1. Dokumentacja fotograficzna. 

2. Usytuowanie nieruchomości na mapie Tarnowa.  

3. Odpis z księgi wieczystej. 

4. Wypis z rejestru gruntów. 

5. Kopia mapy zasadniczej. 
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Załącznik nr 1 
Dokumentacja fotograficzna. 
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Załącznik nr 2 
Usytuowanie nieruchomości na mapie Tarnowa.
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