
OPERAT SZACUNKOWY 

Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr 267 po-

łożonej w miejscowości Bonarówka, obręb nr 0006 Bonarówka, gmina Strzyżów, powiat strzy-

żowski, województwo podkarpackie.  

Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1S/00054222/6. 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej   

w związku z postępowaniem upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 

Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

Oszacowana wartość nieruchomości:  

102.480,00 PLN  

Słownie złotych: sto dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt 

Sporządził: 

Rzeszów, dnia 04.10.2021 r. 
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1. Przedmiot i zakres wyceny. 
Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

gruntu nr 267 położonej w miejscowości Bonarówka, obręb nr 0006 Bonarówka, gmina Strzy-

żów, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie.  

Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1S/00054222/6. 

Zakres wyceny dotyczy określenia wartości rynkowej prawa własności ww. nieruchomości 

gruntowej. 

2. Cel wyceny. 
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej   

w związku z postępowaniem upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 

Wydział V Gospodarczy - 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.2020 r. z dnia 12 listopada 2020 poz. 1990. 

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. 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). 

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny - Dz.U.2019 z dnia 19.06.2019 r. poz 

1145 - tekst jednolity. 

5. Ustawa prawo upadłościowe z dnia 28.02.2003 r. - Dz.U.2019 poz. 498 z dnia 

15.03.2019r. - tekst jednolity. 

3.3. Podstawy metodologiczne. 
1. Wycena nieruchomości, zasady i procedury – R. Cymerman, A. Hopfer – PFSRM, War-

szawa 2006 

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

catera, Olsztyn 2005, 

3. Ile jest warta nieruchomość - E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel: Poltext, Warszawa 

2004 r. 

4. Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna       

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

mroch - Wydawnictwo Replika 2015. 
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5. Literatura fachowa w zakresie metodologii wyceny. 

4. Źródła danych merytorycznych (materiały źródłowe). 
1. Księga wieczysta nr RZ1S/00054222/6. 

2. Informacja z rejestru gruntów. 

3. Kopia mapy ewidencyjnej. 

4. Informacje uzyskane z Urzędu Gminy Strzyżów dotyczące zagospodarowania prze-

strzennego gminy. 

5. Wizja lokalna na nieruchomości dnia 30.09.2021, w trakcie których dokonano oględzin 

nieruchomości. 

6. Informacje z właściwego terytorialnie starostwa powiatowego na temat cen transakcyj-

nych kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie powia-

tu. 

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

rynku lokalnym i regionalnym dla wycenianej nieruchomości. 

5. Daty istotne dla czynności rzeczoznawcy majątkowego. 
Data sporządzenia wyceny       04.10.2021 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny    04.10.2021 

Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny  30.09.2021 

Data dokonania oględzin nieruchomości      30.09.2021 

6. Opis i określenie stanu przedmiotu wyceny. 

6.1. Stan prawny. 
Stan prawny przedmiotowych nieruchomości ustalono na podstawie księgi wieczystej prowa-

dzonej w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie. 

Księga wieczysta nr RZ1S/00054222/6 – typ księgi: nieruchomość gruntowa. 
Dział I-O - oznaczenie nieruchomości:  
położenie - PODKARPACKIE, STRZYŻOWSKI, STRZYŻÓW, BONARÓWKA. 

nr działki 267, 

sposób korzystania LS - LAS; 

Obszar całej nieruchomości: 4,8800 ha. 

Dział I-SP - spis praw związanych z własnością: brak wpisów 
Dział II - właściciel 
Andrzej Jan Bajor w całości. 

Dział III - ciężary i ograniczenia: 
Prawo osobiste: UMOWNE PRAWO ODKUPU DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 267 W BONA-

RÓWCE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA W OKRESIE 5 LAT OD DNIA 30.01.2012 R. Na rzecz 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, WARSZA-

WA. 

Ostrzeżenie: WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ TĄ KSIĘGĄ W SPRA-

WIE EGZEKUCYJNEJ KM 3980/18 PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY 

SĄDZIE REJONOWYM W STRZYŻOWIE BARBARĘ RUSZAŁA KANCELARIA KOMORNICZA 
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W STRZYŻOWIE Z WNIOSKU WIERZYCIELA PAWŁA MAJCHER NA PODSTAWIE TYTUŁU 

WYKONAWCZEGO SĄDU REJONOWEGO W TARNOBRZEGU Z 27 LUTEGO 2018 ROKU 

SYGN. AKT. V GNC 224/18. Na rzecz Paweł Majcher. 

Inny wpis: OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO W STOSUNKU DO ANDRZEJA 

BAJORA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: STALBUDOWA 

KAZEX ANDRZEJ BAJOR W RESTRUKTURYZACJI. 

Dział IV - hipoteki: 
Hipoteka przymusowa: 20.038,18 PLN - NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA W WYSOKOŚCI 12 255,00 

ZŁ, KOSZTY POSTĘPOWANIA W WYSOKOŚCI 300,00 ZŁ, ODSETKI USTAWOWE WYLI-

CZONE DO DNIA 09.03.2018 ROKU W WYSOKOŚCI 803,79 ZŁ - POWIĘKSZONE O 50 %, 

NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM Z DNIA 27 LUTEGO 2017 ROKU 

SYGN. AKT VGNC 224/18. Na rzecz Paweł Majcher. 

Hipoteka przymusowa: 40.008,00 PLN - NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA W KWOCIE 28.555,00 ZŁ,- 

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ OBLICZONE NA DZIEŃ 19.09.2018 R. W KWOCIE 1.665,00 ZŁ,- 

ŚWIADCZENIA UBOCZNE STANOWIĄCE 50 % ZABEZPIECZONEJ WIERZYTELNOŚCI W 

KWOCIE 9.788,00 ZŁ, TYTUŁ WYKONAWCZY NR 1816-SEW.723.308.2018 Z DNIA 26.01.2018 

ROKU. Na rzecz NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE. 

Hipoteka przymusowa: 115.220,00 PLN - NALEŻNOŚĆ GŁÓWKA W WYSOKOŚCI 110.225 ZŁ 

ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA 4.995 ZŁ, NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMI-

NAWCZYM Z DNIA 09.07.2018 R. ORAZ POSTANOWIENIE O WYDANIE DALSZEGO TYTU-

ŁU WYKONAWCZEGO NR 2 Z DNIA 4.10.2018 R. SYGN. AKT VI GNC 257/18. Na rzecz FIR-

MA PRODUKCYJNO - HANDLOWA ŚRUBRES R.KRAUZ T.RZEŹNIK SPÓŁKA JAWNA, RZE-

SZÓW. 

UWAGA:  
Okres 5 lat odnoszący się do prawa osobistego na dzień sporządzenia przedmiotowego ope-

ratu szacunkowego minął. 

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: 
Jednostka ewidencyjna: Strzyżów gmina, obręb 0006 Bonarówka, 

działka nr 267 - powierzchnia 4,8800 ha, LsV lasy. 

6.2. Stan otoczenia nieruchomości. 
Nieruchomość gruntowa położona jest w południowo-zachodniej peryferyjnej części miej-

scowości Bonarówka w ramach gminy Strzyżów.  

Strzyżów to miasto na Pogórzu Strzyżowsko - Dynowskim, położone nad rzeką Wisłok, 30 km 

na południowy zachód od Rzeszowa, liczące dziś prawie 9 tys. mieszkańców. Gmina Strzyżów 

stanowi część powiatu strzyżowskiego oraz województwa podkarpackiego. Zaliczana jest do 

gmin miejsko-wiejskich. Całkowita jej powierzchnia wynosi 140,23 km2 i zajmuje 27,86% po-

wierzchni powiatu strzyżowskiego.  W skład gminy wchodzi miasto Strzyżów oraz czternaście 

miejscowości: Bonarówka, Brzeżanka, Dobrzechów, Gbiska, Glinik Charzewski, Glinik Zabo-

rowski, Godowa, Grodzisko, Łętownia, Tropie, Wysoka Strzyżowska, Zawadka, Żarnowa, Ży-

znów. Centralnym punktem gminy jest miasto Strzyżów, które pełni rolę ośrodka administra-
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cyjno-kulturowego gminy. Gmina Strzyżów sąsiaduje: od południa z gminami Wojaszówka 

(powiat krośnieński) oraz Korczyna (powiat krośnieński), od wschodu z gminą Niebylec (po-

wiat strzyżowski), od zachodu z gminami Wiśniowa (powiat strzyżowski) oraz Wielopole Sk-

rzyńskie (powiat ropczycko-sędziszowski), a od północy z gminą Czudec (powiat strzyżowski). 

Obszar, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość jest terenem pofałdowanym, stano-

wiącym peryferyjną część wsi Bonarówka jednocześnie obszar sąsiadujący z terenami powiatu 

krośnieńskiego. Nieruchomość stanowi część większego kompleksu leśnego. W niedalekiej 

odległości w kierunku północno-wschodnim znajduje się luźna zabudowa mieszkaniowa i za-

grodowa ok 400 m wsi Bonarówka. Odległość od miasta Strzyżowa (siedziby gminy i powiatu) 

wynosi ok. 10 km (w kierunku północnym). Dojazd do obszaru położenia nieruchomości grun-

towej drogami polnymi i leśnymi - brak bezpośredniego dojazdu do nieruchomości. 

6.3. Stan nieruchomości – działki gruntu. 
Działka gruntowa leśna opisana jako działka gruntu nr 267 nie jest zabudowana. Powierzchnia 

działki wynosi 48.800,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0006 Bonarówka). Kształt nieregularny wy-

dłużony w kierunku północ południe. Działka o spadku w kierunku północno-zachodnim         

z dużymi nachyleniami przy zachodniej granicy działki. Niniejszą granicą działka przylega do 

cieku wodnego tworzącego jar. Działka stanowi las liściasty z przewagą topoli, z niewielką ilo-

ścią innych gatunków, stosunkowo rzadki, nieoczyszczony. W przeważającej części również 

skupiska nieoczyszczonego poszycia. 

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie działki - brak, 

• dojazd do działki brak – dojazd do działki za pośrednictwem innych działek leśnych   

w trudnym pagórkowatym terenie 

• warunki terenowe słabe, teren pochyły w kierunku północno-zachodnim, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 

• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - zadowalające (od-

ległość od luźnej miejscowości Bonarówka ok. 400 m). 

7. 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 przypad-

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

gospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-

wania terenu. 

Na dzień dzisiejszy obszar, na którym znajdują się nieruchomości gruntowe jest objęty ustale-

niami UCHWAŁY Nr XLIV/422/14 z dnia 30 października 2014 r. Rady Miejskiej w Strzyżowie,  

w sprawie uchwalenia III Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Strzyżów. 

Zgodnie z ww. ustaleniami nieruchomość gruntowa opisane jako działka gruntu nr 267 poło-

żona jest w obszarach oznaczonych symbolem ZL1 - obszar ochrony zasobów leśnych. 
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Ponadto obszar położenia przedmiotowej nieruchomości objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego nr 2/1/99 w gminie Strzyżów terenów leśnych i gruntów 

przeznaczonych do zalesienia. 

Zgodnie z ww. ustaleniami nieruchomość gruntowa opisane jako działka gruntu nr 267 poło-

żona jest w obszarach oznaczonych symbolem RL - tereny lasów istniejących. 

8. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości. 
Na potrzeby niniejszej wyceny dokonano badania poziomu cen rynkowych uzyskiwanych na 

lokalnym rynku w transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu 

leśnym.  

Rodzaj rynku: nieruchomości gruntowe o przeznaczeniu leśnym, 

Obszar rynku: powiat strzyżowski, ropczycko sędziszowski i rzeszowski w zakresie gmin usy-

tuowanych w terenach podgórskich, 

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

wyceny.  

Pod uwagę wzięto transakcje dotyczące nieruchomości o podobnych powierzchniach, walo-

rach lokalizacyjnych a w przypadku nieruchomości zabudowanej brano pod uwagę zabudowę 

o podobnym standardzie technicznym wykonane w technologii murowanej. Badanie rynku 

nieruchomości dokonano na podstawie aktów notarialnych oraz w oparciu o informacje uzy-

skane od pośredników w obrocie nieruchomościami.  

Na rynku lokalnym gminy Strzyżów nie stwierdziłem wystarczającą liczbę transakcji nierucho-

mościami o przeznaczeniu leśnym. W związku z tym poszerzono analizowany rynek o powiat 

strzyżowski i rzeszowski w zakresie gmin usytuowanych w terenach podgórskich. 

W przypadku nieruchomości leśnych stwierdza się niewielką ilość transakcji nieruchomościa-

mi gruntowymi typowo leśnymi. Rolnicy nie są zbytnio zainteresowani powiększaniem swoich 

gospodarstw w zakresie areałów leśnych. Bardziej rentowne są gospodarstwa rolne o znacz-

nych powierzchniach, gdyż czas tzw. drobnych rzemieślników w tej dziedzinie odchodzi już do 

historii. Ekonomia skali oraz inne uwarunkowania sprawiają, iż tylko gospodarstwa o dużych 

areałach mogą być rentowne, a co za tym idzie dochodowe, ale nawet taki stan rzeczy to 

sprawa głównie dopłat unijnych, które poprawiają sytuację naszych gospodarstw rolnych. 

Dodatkowo, aktualnie ze względu na uwarunkowania prawne obrót ziemią rolną i leśną         

w Polsce jest znacznie utrudniony co w chwili obecnej ma przełożenie na niewielką ilość 

transakcji. Z uwagi na te ograniczenia należy się spodziewać, że ten rynek obrotu ziemią rolną 

i leśną nie będzie obfitował w większą ilość transakcji i w konsekwencji można się spodziewać 

spadku cen ziemi rolnej oraz leśnej i wzrostu cen dla obszarów o przeznaczeniu pod zabudo-

wę i mniejszych areałach.  

Dodatkowym negatywnym aspektem dla nieruchomości leśnych na terenie analizowanych 

gmin jest ich w zasadzie górzysty charakter. Tereny leśne są z reguły trudno dostępne i jedno-

cześnie nieoczyszczone. 

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 w punkcie 11 niniejszego opracowania) posłużyły do oszaco-

wania wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości. 
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9. 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.”   

10. Wybór podejścia i metody wyceny. 
Po uwzględnieniu celu i zakresu wyceny, stanu prawnego nieruchomości oraz zbioru dostęp-

nych informacji rynkowych o cenach transakcyjnych dla podobnych nieruchomości gruntowy-

ch zabudowanych i niezabudowanych, właściwym będzie zastosowanie podejścia porów-

nawczego, metodę porównywania 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. 

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-
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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. 

Opis procedury szacowania dla metody porównywania parami.  

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 cechach, 

stanowiącego podstawę wyceny, 

2) Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 

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

ku 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 nierucho-

mości 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 wybra-

nymi do wyceny i określenie wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen nieruchomości 

wycenianej i nieruchomości wybranych do porównań. 

9) Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do porównań 

przy użyciu określonych poprawek. 
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10) Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości jako średniej arytmetycznej  

z cen transakcyjnych skorygowanych, uzyskanych z porównań w poszczególnych parach, lub 

średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana. 

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

kowej i liczby jednostek porównawczych (np. m² powierzchni gruntu, budynku czy lokalu). 

11. Dane z rynku nieruchomości. 
Tabela 1 – nieruchomości gruntowe o przeznaczeniu leśnym. 

12. Określenie wpływu czasu na zmianę cen. 
W przyjętym do analizy okresie czasu nie stwierdzono wpływy czasu na zmianę cen. Głównymi 

czynnikami decydującymi o cenie były lokalizacja, dostępność komunikacyjna, możliwości in-

westycyjne. Analizując ceny w badanym okresie można przyjąć, że średnie ceny transakcyjne 

były stabilne. Aby można było dokonać określenia czy mamy do czynienia z trendem czaso-

wym potrzebne są co najmniej trzy pary transakcji nieruchomościami podobnymi o jednako-

wych cechach różniących się jedynie ceną i datą transakcji. W wyniku przeprowadzonej anali-

zy nie udało się znaleźć wystarczającej ilości par takich transakcji. Ponadto w metodyce wyce-

ny 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 cecha-

ch nieruchomości i do obliczeń przyjęto ceny transakcyjne zawarte w aktach notarialnych. 

13. Obliczenie wartości działki rolnej. 
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:  

• położenie-lokalizacja,  

• dostęp do drogi,  

L.p. Obręb Rep.A data transakcji
powierzchnia 

działki
wartość 

transakcji
Cena za 1 m2 nie-

r.gruntowej

1 Nawsie 2038/2020 19.08.2020 2 500 11 430,00 4,57

2 Wielopole Skrzyń-
skie

2820/2020 27.04.2020 6 605 15 000,00 2,27

3 Siedliska 554/2020 11.02.2020 4 500 20 000,00 4,44

4 Lecka 909/2021 07.04.2021 11 424 45 000,00 3,93

5 Niedźwiada 998/2021 03.03.2021 5 422 15 000,00 2,77

6 Kielnarowa 341/2020 16.01.2020 4 300 32 000,00 7,44

7 Bystrzyca 1653/2020 07.09.2020 19 915 80 000,00 4,02

Cena średnia 4,21
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• prowadzenie gospodarki leśnej, 

• bonitacja lasu. 

Ustalenie zakresu zmienności cen. 
cena minimalna – Cmin = 2,27 PLN/m² 
cena maksymalna – Cmax = 4,44 PLN/m² 

∆C = Cmax – Cmin = 4,44 PLN/m² - 1,77 PLN/m² = 2,67 PLN/m² 

Określenie wag poszczególnych cech rynkowych. 

L.p. Cechy do porównania

Wyszczególnienie Ocena Opis

1 2 3 5

1 Położenie - lokalizacja bardzo dobra

centralne w układzie przestrzennym miejscowości o wy-
sokiej urbanizacji, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, 
terenów rekreacji i wypoczynku, infrastruktura sprzyjająca 
zarówno mieszkańcom jak i prowadzeniu działalności np. 
turystycznej

dobra

oddalone od centrum miejscowości w terenie o większej 
odległości od komunikacji, sąsiedztwo zabudowy mie-
szanej, utrudnienia w prowadzeniu działalności np. tury-
stycznej

peryferyjna
położenie na obrzeżach miejscowości oraz dużej odle-
głości od komunikacji, znaczne utrudnienia w prowadze-
niu działalności związanej z gospodarką leśną

2 Dostęp do drogi bardzo dobry
dostęp do grogi gminnej lub innej o nawierzchni utwar-
dzonej warstwą bitumiczną

dobry dostęp do drogi utwardzonej, polnej, leśnej

brak
brak dostępu do drogi lub brak uregulowanego dostępu 
do drogi

3
Prowadzenie gospo-
darki leśnej

tak działka oczyszczana i porządkowana

ograniczone sporadyczne prace porządkowo-oczyszczające

brak
brak prowadzenia gospodarki leśnej - działka odłogowa-
na, zaniedbana, zdewastowana

4 Bonitacja lasu bardzo dobra klasa I i II

dobra klasa III i IV

słaba klasy pozostałe, tereny podmokłe

L.p. Rodzaj cechy Waga w % Zakres kwotowy
1 Położenie - lokalizacja 30,00% 1,55
2 Dostęp do drogi 30,00% 1,55
3 Prowadzenie gospodarki leśnej 20,00% 1,03
4 Bonitacja lasu 20,00% 1,03

Razem 100,00% 5,17
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Charakterystyka nieruchomości przyjętych do porównań dla działki gruntu nr 267. 
Opis nieruchomości przyjętych do porównania w aspekcie cech rynkowych: 

Zestawienie nieruchomości w parach porównawczych. 
Wyceniana nieruchomość w ocenie przyjętych do porównania cech nieruchomości gruntowy-

ch zabudowanych przedstawia się następująco: 

a) Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością – 2: 

cena nieruchomości nr 2 – 2,27 PLN/m²    
cena skorygowana  po uwzględnieniu poprawki 2,27 - 1,30 = 0,97 PLN/m²  

b) Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością – 4: 

cena nieruchomości nr 4 – 3,93 PLN/m²    
cena skorygowana  po uwzględnieniu poprawki 3,93 - 1,30 = 2,63 PLN/m²  

c) Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością – 7: 

cena nieruchomości nr 7 – 4,02 PLN/m²    

cena skorygowana  po uwzględnieniu poprawki 4,02 - 1,30 = 2,72 PLN/m²  

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

wyceniana
2 4 7

1 Położenie - lokalizacja dobra peryferyjna peryferyjna peryferyjna
2 Dostęp do drogi brak dobry dobry brak
3 Prowadzenie gospodarki leśnej brak brak ograniczona brak
4 Bonitacja lasu dobra dobra słaba słaba
5 Uzyskana cena w PLN za 1 m2 2,27 3,93 4,02 X
6 Data transakcji 27.04.2020 07.04.2021 07.09.2020 X

L.p. Cechy rynkowe Nieruchomość 
wyceniana

Nieruchomość 
2

Udział cechy w ΔC 
(waga cechy w %)

Zakres 
kwotowy

Poprawki

1 Położenie - lokalizacja peryferyjna dobra 30,00% 1,55 -0,78
2 Dostęp do drogi brak brak 30,00% 1,55 0
3 Prowadzenie gospodarki leśnej brak brak 20,00% 1,03 0
4 Bonitacja lasu słaba dobra 20,00% 1,03 -0,52

-1,30

L.p. Cechy rynkowe Nieruchomość 
wyceniana

Nieruchomość 
4

Udział cechy w ΔC 
(waga cechy w %)

Zakres 
kwotowy

Poprawki

1 Położenie - lokalizacja peryferyjna peryferyjna 30,00% 1,55 0
2 Dostęp do drogi brak dobry 30,00% 1,55 -0,78
3 Prowadzenie gospodarki leśnej brak brak 20,00% 1,03 0
4 Bonitacja lasu słaba dobra 20,00% 1,03 -0,52

-1,30

L.p. Cechy rynkowe Nieruchomość 
wyceniana

Nieruchomość 
7

Udział cechy w ΔC 
(waga cechy w %)

Zakres 
kwotowy

Poprawki

1 Położenie - lokalizacja peryferyjna peryferyjna 30,00% 1,55 0
2 Dostęp do drogi brak dobry 30,00% 1,55 -0,78
3 Prowadzenie gospodarki leśnej brak ograniczona 20,00% 1,03 -0,52
4 Bonitacja lasu słaba słaba 20,00% 1,03 0

-1,30
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Obliczenia wartości 1 m² powierzchni nieruchomości gruntowej dokonano wg poniższego 

wzoru: 

Wm² = (0,97 + 2,63 + 2,72) / 3 = 2,10 PLN/m² 

Wartość rynkowa działki leśnej niezabudowanej nr 267 obręb 0006 Bonarówka: 

WN dz. 267 = 2,10 PLN/m² x 48.800,00 m² = 102.480,00 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 267 = 102.480,00 PLN  
Słownie złotych: sto dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt 

14. Wynik końcowy wyceny i wnioski. 
Określona w niniejszym operacie wartość własności nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako działka gruntu nr 267 położonej w miejscowości Bonarówka, obręb nr 0006 Bonarówka, 

gmina Strzyżów, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie; dla której prowadzona jest 

księga wieczysta nr RZ1S/00054222/6; określona na dzień 04.10.2021 r. wynosi: 

102.480,00PLN: słownie złotych: sto dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt. 
Niniejsza wartość odpowiada przeciętnym cenom transakcyjnym podobnych nieruchomości 

uzyskiwanych na rynku lokalnym i jest najbardziej prawdopodobna do uzyskania w sprzedaży 

wolnorynkowej. Wartość ta mieści się w przedziale zmienności cen rynkowych nieruchomości 

podobnych ustalonym w trakcie analizy rynku. Działka leśna nieużytkowana, nieuporządko-

wana bez dostępu do drogi leśnej czy innej. Położenie w terenie podgórskim z dużymi nachy-

leniami w części zachodniej. 

15. Klauzule i zastrzeżenia. 
1. Operat wykonano zgodnie z przepisami prawa przy wykorzystaniu metodyki określonej 

przez Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW). 

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. Szczegółowe dane na temat nieruchomości przyjętych do porównań znajdują się w po-

siadaniu Rzeczoznawcy Majątkowego i są do wglądu. 

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

1997 r. - tekst jednolity Dz.U.2020 r. z dnia 12 listopada 2020 poz. 1990: „Wykorzystane       

w operacie szacunkowym dane poświadczone przez rzeczoznawcę majątkowego mogą 

mieć formę wypisów i wyrysów z dokumentów lub rejestrów, o których mowa w ust. 1.” 
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7. Obliczeń dokonano przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego NUMBERS 11.2. 

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

Sporządził: 

…………………………..……………… 

Załączniki 
1. Dokumentacja fotograficzna. 

2. Usytuowanie nieruchomości na mapie. 

3. Odpis z księgi wieczystej nr RZ1S/00054222/6, 

4. Informacja 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. 

Znakiem „+” oznaczono działkę na mapie.
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