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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO
1. Położenie nieruchomości Mirsk,  al.  Wojska  Polskiego  nr  1B;  gmina  Mirsk, 

powiat lwówecki, województwo dolnośląskie
2. Oznaczenie wg katastru  
nieruchomości

• jedn. ewidencyjna: 021204_4, Mirsk - miasto
• jedn. rejestrowa: G.200; G.547
• nazwa obrębu: 0002, Mirsk - 2
• nr działki: 114, 568; AM 3
• powierzchnia działek:

działka nr 114: 0,2992 ha
działka nr 568: 0,3870 ha

3. Numer księgi wieczystej JG1S/00015566/9;  JG1S/00028652/3 –  prowadzone 
przez  Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim –  Wydział 
Ksiąg Wieczystych

4. Określenie osób, którym 
przysługują prawa  do 
nieruchomości i rodzaj tych praw 

Prawo własności

5. Krótki opis nieruchomości (rodzaj, przeznaczenie, uzbrojenie)
Nieruchomość  położona  w  Mirsku  przy  al.  Wojska  Polskiego  nr  1B,  oznaczona 
ewidencyjnie jako działki nr 114 i 568, AM 3, obręb 0002. Działka nr 114 jest zabudowana 
budynkiem o funkcji usługowej z wiatą o powierzchni użytkowej  373,56 m2 oraz wiatami 
magazynowymi o powierzchni  218,40 m2 i  197,00 m2. Działka nr 568 jest  zabudowana 
częścią jednej z wiat magazynowych znajdujących się na działce nr 114. Działka nr 568 
„otacza” działkę nr 114 z trzech stron, przez co funkcjonalnie obie działki stanowią jedną 
całość. Łączna powierzchnia działek wynosi  0,6862 ha, kształty działek są zróżnicowane. 
Teren płaski, zagospodarowany i ogrodzony. Dojazd do nieruchomości – utwardzoną drogą 
publiczną.  Działki  są  uzbrojone  w  sieci:  energetyczną,  wodociągową,  kanalizacyjną  i 
teletechniczną. Brak sieci gazowej.
Według  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta,  teren 
wycenianej  nieruchomości  znajduje  się  w  obszarze  oznaczonym  na  rysunku  planu 
symbolem „U2” - tereny zabudowy usługowej (projektowane).
6. Cel dokonanej wyceny Określenie wartości rynkowej nieruchomości do celów 

sprzedaży w drodze likwidacji majątku upadłego.
7. Wartość nieruchomości  
określona w operacie  
szacunkowym

-  podejście,  metoda:  podejście  porównawcze,  metodą 
porównywania parami
- wartość prawa własności: 832.200,- zł

8. Daty
• data sporządzenia operatu szacunkowego: 12.02.2013 r.
• data, na którą określono wartość: 12.02.2013 r.
• data, na którą określono stan nieruchomości: 12.02.2013 r.
• data dokonania oględzin: 11.02.2013 r.
9. Imię i nazwisko rzeczoznawcy
majątkowego, pieczęć, podpis

Robert Karlicki 
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1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

1.1. PRZEDMIOT WYCENY

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość położona w Mirsku przy al. Wojska Polskiego nr 1B; 
gmina Mirsk,  powiat  lwówecki,  województwo dolnośląskie.  Nieruchomość jest  oznaczona 
ewidencyjnie jako działki nr 114 i  568, AM 3, obręb 0002, Mirsk – 2, dla których Wydział 
Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego  w  Lwówku Śląskim  prowadzi  księgi  wieczyste  nr 
JG1S/00015566/9 oraz JG1S/00028652/3.

1.2. ZAKRES WYCENY

Wyceną jest objęte prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 
usługowym oraz wiatami magazynowymi.

1.3. CEL WYCENY

Określenie  wartości  rynkowej  nieruchomości  do  celów  sprzedaży  w  drodze  likwidacji 
majątku upadłego.

1.4. PODSTAWY FORMALNE WYCENY

Podstawą  formalną  wykonania  operatu  szacunkowego  jest  zlecenie  syndyka  masy 
upadłościowej przedsiębiorstwa budowlano-usługowego „Izery” Sp. z o.o. z/s w Mirsku.

1.5. PODSTAWY PRAWNE WYCENY

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

   Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60 poz. 535 z  
późniejszymi zmianami) 

  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 1997 r. nr 
115, poz. 741 z późniejszymi zmianami)

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

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego  (Dz.U. Nr 196, poz. 
1628)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego  (Dz.U. Nr 165, poz. 
985)
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1.6. ŹRÓDŁA INFORMACJI

- wgląd do księgi wieczystej
- wypis z rejestru gruntów
- wyrys z mapy ewidencyjnej
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- projekty architektoniczno-budowlane (do wglądu)
- operat szacunkowy nieruchomości
- inwentaryzacja pomieszczeń wiat magazynowych (z natury)
- wizja lokalna na nieruchomości – dokumentacja zdjęciowa
- dane o transakcjach na nieruchomości na rynku lokalnym

1.7. MATERIAŁY POMOCNICZE

• Powszechne  Krajowe  Zasady  Wyceny (PKZW),  wyd.  Polską  Federację  Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM).

• Prystupa  M.:  Wycena  nieruchomości  metodą  cenowo  –  porównawczą.  Wyd.  PFSRM, 
1997.

• Hopfer  A.,  Krawczyk  M.,  Źróbek  S.,  Źróbek  R.:  Zasady  gospodarki  przestrzennej  i  
szacowanie nieruchomości. Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji ZCO, 1995.

• Leksykon rzeczoznawcy majątkowego. Wyd. PFSRM, 2004.
• Analiza lokalnego rynku nieruchomości – zbiór własny.

1.8. DATY ISTOTNE DLA WYKONANIA OPERATU SZACUNKOWEGO

• data sporządzenia operatu szacunkowego: 12.02.2013 r.
• data, na którą określono wartość: 12.02.2013 r.
• data, na którą określono stan nieruchomości: 12.02.2013 r.
• data dokonania oględzin: 11.02.2013 r.

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2.1. STAN PRAWNY

Wyciąg z księgi wieczystej nr JG1S/00015566/9
DZIAŁ PIERWSZY: OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
I/3 POŁOŻENIE Województwo dolnośląskie, powiat lwówecki, gmina Mirsk

MIRSK

I/4 OZNACZENIE Działka ewidencyjna nr 114, al. Wojska Polskiego nr 1B
Inne tereny zabudowane
Budynek usługowy wybudowany z suporexu, cegły pełnej, murowany; 
powierzchnia użytkowa 373,56 m2, 2 kondygnacje

I/4.1 OBSZAR 0,2992 ha

DZIAŁ PIERWSZY: SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
DZIAŁ DRUGI: WŁASNOŚĆ 
II/2 WŁAŚCICIEL Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Izery” Sp. z o.o. z/s w Mirsku

DZIAŁ TRZECI: PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
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III/4 TREŚĆ WPISU Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 
2012 sygn.akt V GU 35/12 ogłoszono upadłość obejmującą likwidację 
majątku upadłego: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Izery” Sp. 
z o.o. w Mirsku

DZIAŁ CZWARTY: HIPOTEKI
IV/4 TREŚĆ HIPOTEKI Hipoteka umowna łączna kaucyjna w kwocie 3.000.000,- zł na rzecz 

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. - Regionalny 
Oddział  Korporacyjny  we  Wrocławiu,  Centrum  Korporacyjne  w 
Bolesławcu
Termin zapłaty: 30.04.2013 r.

IV/4 TREŚĆ HIPOTEKI Hipoteka przymusowa w kwocie 4.869,- zł na rzecz Gminy Mirsk

Wyciąg z księgi wieczystej nr JG1S/00028652/3
DZIAŁ PIERWSZY: OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
I/3 POŁOŻENIE Województwo dolnośląskie, powiat lwówecki, gmina Mirsk

MIRSK

I/4 OZNACZENIE Działka ewidencyjna nr 568
Pastwiska trwałe
Przyłączenie KW nr 28382

I/4.1 OBSZAR 0,3870 ha

DZIAŁ PIERWSZY: SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
DZIAŁ DRUGI: WŁASNOŚĆ 
II/2 WŁAŚCICIEL Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Izery” Sp. z o.o. z/s w Mirsku

DZIAŁ TRZECI: PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
III/4 TREŚĆ WPISU Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 

2012 sygn.akt V GU 35/12 ogłoszono upadłość obejmującą likwidację 
majątku upadłego: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Izery” Sp. 
z o.o. w Mirsku

DZIAŁ CZWARTY: HIPOTEKI
IV/4 TREŚĆ HIPOTEKI Hipoteka umowna łączna kaucyjna w kwocie 3.000.000,- zł na rzecz 

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. - Regionalny 
Oddział  Korporacyjny  we  Wrocławiu,  Centrum  Korporacyjne  w 
Bolesławcu
Termin zapłaty: 30.04.2013 r.

UWAGI

Istnieje niezgodność pomiędzy stanem faktycznym a stanem prawnym ujawnionym w w/w 
księdze  wieczystej.  Na  działce  nr  568  znajduje  się  część  budynku  wiaty  magazynowej 
znajdującej  się  w  pozostałej  części  na  działce  nr  114.  Budowa  wiaty  była  możliwa  na 
podstawie  decyzji  Starosty Lwóweckiego  o  pozwoleniu  na  budowę  nr  105/08  z  dnia  24 
kwietnia 2008 r.

Ponadto kształt i usytuowanie działki nr 568 w stosunku do działki nr 114 powoduje, że obie 
działki  stanowią  funkcjonalną  całość.  W  połączeniu  z  faktem,  że  obie  działki  stanowią 
przedmiot własności jednego właściciela (Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „Izery” 
Sp.  z  o.o.  z/s  w  Mirsku)  należy  stwierdzić,  że  stan  prawny  nieruchomości  wymagałby 
regulacji (nieruchomość objęta jedną księgą wieczystą). .
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2.2.  PRZEZNACZENIE  NIERUCHOMOŚCI  W  MIEJSCOWYM  PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Według  ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla miasta  Mirsk w 
granicach administracyjnych,  uchwalonego Uchwałą  nr  XL/285/06 Rady Miejskiej  Gminy 
Mirsk z  dnia 24 lutego 2006 r.,  teren wycenianej  nieruchomości  znajduje się  w obszarze 
oznaczonym na rysunku planu symbolem „U2” - tereny zabudowy usługowej (projektowane). 
Na w/w obszarze dopuszcza się ponadto zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (max. 30% 
powierzchni  terenu),  obiekty produkcyjne  i  obsługi  komunikacji  (max.  30% powierzchni 
terenu, nie powodujące konfliktu  sąsiedztwa),  obiekty sportu i  turystyki,  zieleń  urządzoną 
oraz obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2.3. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

GMINA  MIRSK –   jest  położona  w  południowo  –  zachodniej  części  województwa 
dolnośląskiego i graniczy z Czechami. W skład gminy wchodzi 17 sołectw. Gmina położona 
jest w większości w rozległej Kotlinie Mirskiej, u stóp Gór Izerskich, wzdłuż malowniczej, 
płynącej przez środek kotliny rzeki Kwisy. Gmina należy do jednego z najatrakcyjniejszych 
turystycznie obszarów województwa dolnośląskiego. Jej największym atutem jest położenie 
na Pogórzu i w Górach Izerskich i lokalizacja na tym terenie ok. 500 obiektów posiadających 
walory  turystyczno  –  krajoznawcze  z  pomnikami  przyrody,  rezerwatami,  zabytkami 
architektury,  punktami  widokowymi,  itp.  Na  terenie  gminy  rozwija  się  baza  noclegowa 
poprzez  powstające  gospodarstwa  agroturystyczne.  Atutem  gminy  jest  też  bezpośrednie 
sąsiedztwo Świeradowa Zdroju – bardzo atrakcyjnego i rozwijającego się kurortu.
Tereny gminy zapewniają dobry dostęp do lasów, gór, wody (rzeki Kwisa i Izera, pobliskie 
jeziora zaporowe czy projektowane zbiorniki na Czarnym Potoku oraz w Kłopotnicy), a także 
ciekawych obiektów architektury (zamek Czocha, Gryf, Świecie czy Frydlant w Czechach). 
Na terenie  gminy jest  dobrze  rozbudowana sieć  szlaków pieszych i  rowerowych,  a  także 
tereny dla rozwijającej się turystyki konnej.

MIRSK – miasto będące siedzibą gminy, zamieszkane przez ok. 4.500 mieszkańców. Miasto 
jest dobrze skomunikowane ze Świeradowem – drogą wojewódzką nr 361 – oraz Gryfowem 
Śląskim  –  drogą  wojewódzką  i  krajową  nr  30.   Bardzo  dobre  położenie  pod  względem 
krajobrazowym i środowiskowym.

SĄSIEDZTWO –  stacja  benzynowa,  teren  dawnego  basenu  kąpielowego,  zabudowa 
mieszkalna, szkoła, tereny niezabudowane, droga główna.

OPIS NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Nieruchomość położona w Mirsku przy al. Wojska Polskiego nr 1B, oznaczona ewidencyjnie 
jako działki nr 114 i  568, AM 3, obręb 0002. Działka nr 114 jest zabudowana budynkiem o 
funkcji usługowej z wiatą o powierzchni użytkowej 373,56 m2 oraz wiatami magazynowymi o 
powierzchni  218,40 m2 i  197,00 m2. Działka nr 568 jest zabudowana częścią jednej z wiat 
magazynowych znajdujących się na działce nr 114. Działka nr 568 „otacza” działkę nr 114 z 
trzech stron, przez co funkcjonalnie obie działki stanowią jedną całość. Łączna powierzchnia 
działek wynosi 0,6862 ha, kształty działek są zróżnicowane. Teren płaski, zagospodarowany i 
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ogrodzony. Dojazd do nieruchomości – utwardzoną drogą publiczną. Działki są uzbrojone w 
sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną. Brak sieci gazowej.

2.4. OPIS BUDYNKÓW

BUDYNEK USŁUGOWY Z WIATĄ

Budynek  usługowy  z  wiatą  –  wolnostojący,  dwukondygnacyjny,  niepodpiwniczony. 
Wybudowany w technologii  tradycyjnej  – murowany z bloczków z betonu komórkowego: 
ściany zewnętrzne  ocieplone  i  otynkowane.  Fundamenty  żelbetowe.  Stropy gęstożebrowe 
żelbetowe typu „Teriva”. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Rynny i rury 
spustowe tytanowo-cynkowe. Schody wewnętrzne żelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa z 
tworzywa  PCV,  podwójnie  szklona.  Podłogi  i  posadzki:  betonowe,  wyłożone  płytkami 
ceramicznymi i panelami podłogowymi. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, 
teletechniczną,  wodociągową  i  kanalizacyjną.  Ogrzewanie  budynku  centralne,  piecem 
olejowym. Stan techniczny i standard budynku – bardzo dobre.

Układ funkcjonalny:
Parter:  wiatrołap,  komunikacja,  pomieszczenia  biurowe i  administracyjne,  pomieszczenia 
porządkowe i socjalne, sanitariaty, warsztat, kotłownia, magazyn, sala sprzedaży
Poddasze:  archiwum,  komunikacja,  pomieszczenie  gospodarcze,  łazienka  z  wc, 
pomieszczenia biurowe, magazyn

Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa: 373,56 m2

Powierzchnia zabudowy: 315,50 m2

Kubatura: 2.238,50 m3

WIATA MAGAZYNOWA

Wiata konstrukcji stalowej przeznaczona do składowania materiałów i sprzętu budowlanego, 
użytkowana również jako pomieszczenie garażowe. Fundamenty monolityczne, schodkowe. 
Konstrukcja  ścian  stalowa,  hala  ma  układ  jednonawowy.  Posadzki  betonowe  z  siatkami 
zbrojeniowymi na warstwie podsypki piaskowo-żwirowej. Dach kryty blachą trapezową.

Powierzchnia użytkowa: 197,00 m2

Powierzchnia zabudowy: 189,20 m2

Kubatura: 485,00 m3

WIATA MAGAZYNOWO-SPRZĘTOWA

Wiata sprzętowa użytkowana również jako pomieszczenia magazynowe.  Konstrukcja ścian 
stalowa.  Posadzki  betonowe  z  siatkami  zbrojeniowymi  na  warstwie  podsypki  piaskowo-
żwirowej. Dach kryty blachą trapezową.

Powierzchnia użytkowa: 218,40 m2

Powierzchnia zabudowy: 226,71 m2

Kubatura: 835,00 m3
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3. OPINIA O WARTOŚCI

3.1.  PODSTAWY I METODY WYCENY

• Wartość  rynkową  nieruchomości  stanowi  najbardziej  prawdopodobna  jej  cena, 
możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy 
przyjęciu następujących założeń:
- strony umowy są od siebie niezależne i nie działają w sytuacji przymusowej mają 
stanowczy zamiar zawarcia umowy,
- upłynął okres niezbędnego wyeksponowania nieruchomości na rynku oraz czas do 
wynegocjowanie warunków umowy.

• Według  KSWP  1  wartość  rynkowa  nieruchomości  stanowi  najbardziej 
prawdopodobna cena możliwa do uzyskaniu na rynku przy przyjęciu następujących 
założeń:
a) strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując 
się szczególnymi motywami,
b) mają stanowczy zamiar zawarcia umowy,
c)  są  świadome  współistniejących  okoliczności  mających  wpływ  na  wartość 
nieruchomości,
d) nie działają w sytuacji przymusowej,
e)  upłynął  okres  niezbędnego  wyeksponowania  nieruchomości  na  rynku,  przy 
zastosowaniu  odpowiedniej  reklamy  oraz  czas  potrzebny  do  wynegocjowania 
warunków umowy, biorąc pod uwagę charakter nieruchomości i stan rynku.

• Wartość  rynkowa  nieruchomości  podlega  określeniu  w  procesie  wyceny  przy 
założeniu, że zbycie nieruchomości nastąpi w dniu wyceny.

• Wartość  rynkową  nieruchomości  określa  się  przy  zastosowaniu  podejścia 
porównawczego lub dochodowego, a jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają 
na  zastosowanie  podejścia  porównawczego  lub  dochodowego,  wartość  rynkową 
nieruchomości określa się w podejściu mieszanym.

• Dla określenia wartości rynkowej nieruchomości stosuje się podejście porównawcze.
 

• Zgodnie z art. 153 ustawy  o gospodarce nieruchomościami podejście porównawcze 
polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada 
cenom,  jakie  uzyskano za  nieruchomości  podobne,  które były przedmiotem obrotu 
rynkowego.  Ceny  te  koryguje  się  ze  względu  na  cechy  różniące  nieruchomości 
podobne  od  nieruchomości  wycenianej  oraz  uwzględnia  się  zmiany  poziomu  cen 
wskutek  upływu czasu.  Podejście  porównawcze stosuje  się,  jeżeli  są  znane ceny i 
cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

• W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.  w sprawie wyceny 
nieruchomości  i  sporządzania  operatu  szacunkowego  w podejściu  porównawczym 
mają  zastosowanie  metody porównywania  parami,  korygowania  ceny średniej  albo 
analizy statystycznej  rynku.  Ze względu na  ilość  transakcji  na nieruchomości  tego 
rodzaju na lokalnym rynku, zdecydowano się na zastosowanie metody porównywania 
parami.
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• Przy tej metodzie do porównania przyjmuje się z rynku właściwego ze względu na 
położenie wycenianej nieruchomości co najmniej trzy nieruchomości podobne, które 
były  przedmiotem  obrotu  rynkowego  i  dla  których  znane  są  ceny  transakcyjne, 
warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości.

• Ustalona  wartość  odzwierciedla  stan  lokalnego  rynku  nieruchomości  i  odpowiada 
cenie jaką można uzyskać przy zawarciu umowy sprzedaży.

• Ustalona  wartość  nieruchomości  nie  zawiera  podatku  VAT  i  innych  opłat  jakie 
nabywca nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić w związku z jej nabyciem.

3.2. PRZEDSTAWIENIE ZASTOSOWANEGO SPOSOBU WYCENY

Rodzaj  nieruchomości,  dotychczasowy sposób  jej  użytkowania  oraz  liczba  możliwych  do 
przyjęcia  nieruchomości  porównawczych,  które  były  przedmiotem  obrotu  rynkowego 
wskazuje,  aby  dla  określenia  wartości  rynkowej  nieruchomości  zastosować  metodę 
porównania parami.
“Przy  metodzie  porównywania  parami  porównuje  się  nieruchomość  będącą  przedmiotem 
wyceny,  której  cechy  są  znane,  kolejno,  z  nieruchomościami  podobnymi,  które  były  
przedmiotem obrotu rynkowego i dla których są znane ceny transakcyjne, warunki zawarcia  
transakcji oraz cechy tych nieruchomości” (Dz. U. Nr 46, poz. 543).

Procedura postępowania przy wycenie nieruchomości metodą porównania parami 
polega na:

• zdefiniowaniu rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość,
• określeniu cech rynkowych wpływających na wysokość ceny na rynku lokalnym,
• opisaniu  i  scharakteryzowaniu  wycenianej  nieruchomości  poprzez  pryzmat 

zdefiniowanych cech rynkowych,
• wyborze  od  3  do  5  nieruchomości  podobnych,  które  były przedmiotem obrotu  na 

rynku i których cechy i ceny transakcyjne są znane,
• zestawieniu parami nieruchomości wycenianej z nieruchomościami porównawczymi,
• wyborze cech różnicujących dla każdej z par,
• określeniu  poprawek  kwotowych  pomiędzy  nieruchomością  wycenianą  a 

nieruchomościami podobnymi,
• określeniu wartości nieruchomości  w zależności  od ceny nieruchomości  sprzedanej 

oraz od różnic pomiędzy cechami w każdej parze porównawczej,
• określeniu  wartości  nieruchomości  jako średniej  ważonej  z  wartości  uzyskanych z 

porównań poszczególnych par według wzoru:
(W1 

*  1 + W  2 *     2 +...+ W  n *  n) / (  1 +   2 + ….+ n)  

gdzie  oznacza współczynnik wiarygodności do określonej pary porównawczej 
ustalony przez rzeczoznawcę.

• W wypadku gdy wszystkie pary porównawcze są traktowane z jednakowym zaufaniem 
stosowany jest wzór .

(W1 *  1 + W2 *  2  +...+ W3 *  3) / n   
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3.3. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Rodzaj  rynku –  zgodnie  z  przeznaczeniem  nieruchomości  w  m.p.z.p.  oraz  aktualnym 
sposobem użytkowania, za właściwy do niniejszej wyceny przyjmuje się rynek nieruchomości 
zabudowanych budynkami o funkcji usługowej i usługowo-handlowej.

Obszar rynku – podczas badania transakcji dla potrzeb niniejszej analizy określono zakres 
terytorialny rynku nieruchomości. Z uwagi na brak transakcji na nieruchomości podobne na 
terenie miasta i gminy Mirsk obszar analizy został  poszerzony do innych miast w rejonie: 
Jelenia Góra (poza śródmieściem) i Jawor.

Okres badania cen – lata 2011 – 2012.

Tabela 1. Wykaz transakcji będących podstawą do określenia wartości nieruchomości

Lp Lokalizacja Data 
transakcji

Cena 
transakcyjna 

[zł]

Powierzchnia 
użytkowa 
budynku

[m2]

Cena 
jednostkowa 

[zł/m2]

1 Jelenia Góra, ul. Gimnazjalna 09.2011 310.000,- 235,00 1.319,-

2 Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 11.2011 500.000,- 220,00 2.272,-

3 Jelenia Góra, ul. Łączna 08.2012 224.966,- 320,00 703,-

4 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 03.2011 520.000,- 316,30 1.644,-

5 Jawor, ul. Limanowskiego 10.2011 1.000.000,- 1.060,15 943,-

6 Jawor, ul. Czarnieckiego 01.2011 643.000,- 351,00 1.832,-

7 Jawor, ul. Rapackiego 07.2011 396.000,- 346,60 1.143,-

Do dalszej analizy przyjęto nieruchomości z poz. 1, 6 i 7, a głównym kryterium przyjęcia tych 
nieruchomości  jest  powierzchnia  użytkowa  budynku,  jego  stan  techniczny  i  standard, 
charakter  zabudowy i  jej  lokalizacja.  Transakcję  z  poz.  4  wyklucza  się  z  dalszego  toku 
analizy, ponieważ cena jednostkowa uzyskana ze sprzedaży nieruchomości zbytnio odbiega 
od średnich cen na lokalnym rynku.

1. Ustalenie ceny minimalnej, ceny maksymalnej oraz  C na podstawie danych  z rynku 
lokalnego:

Na podstawie zanotowanych cen transakcyjnych ustalono:

Cenę minimalną: Cmin = 943,- zł/m2

Cenę maksymalną: Cmax  = 2.272,- zł/m2

Różnicę cen:  C = 1.329,- zł/m2

2. Określenie liczby i wag cech rynkowych

Dla  określenia  liczby  i  wag  cech  rynkowych  trudne  jest  zastosowanie  w  pełni  modeli 
statystycznych. Stan lokalnego rynku nieruchomości,  na którym oparto analizę,  skłania  do 
zastosowania  tzw.  jakościowych  badań  marketingowych  opartych  na  analizie  preferencji 
nabywców nieruchomości, które uzyskano na podstawie danych uzyskanych ze współpracy z 
agencjami  obrotu  nieruchomości  oraz  własnym  doświadczeniem  opartym  o  wywiady 
środowiskowe.
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Cechą, która ma duży wpływ na ceny jest lokalizacja ogólna. Ta cecha jest dominującą. Jest 
to  istotne  dla  możliwości  późniejszego  zbycia  nieruchomości,  czy  wynajęcia  (jako 
pomieszczenia usługowe czy biurowe), bowiem nieruchomości tego typu traktowane są przez 
nabywców jako nieruchomość inwestycyjna mająca przynieść dochód. Najważniejsze są tu: 
ranga miejscowości w układzie osadniczym, położenie w miejskich/ podmiejskich strefach 
rozwoju usług i  handlu,  dostępność i  jakość połączeń komunikacyjnych (na terenie  samej 
miejscowości  oraz  połączeń  ponadlokalnych),  położenie  w  rejonach  o  dużej  gęstości 
zaludnienia.

Niebagatelny  wpływ  na  wartość  posiada  także  lokalizacja  szczegółowa warunkująca 
sąsiedztwo  nieruchomości.  W stosunku do obiektów handlowo-usługowych korzystne  jest 
sąsiedztwo terenów o podobnym przeznaczeniu,  położenie w strefach koncentracji  usług i 
handlu, a także otoczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, dobra ekspozycja, sąsiedztwo 
obszarów  i  obiektów  „przyciągających”  potencjalnych  klientów  oraz  dostęp  do  terenów 
zieleni.

Istotne są cechy związane  z  dostępem do nieruchomości  (jakość drogi,  szerokość drogi 
dojazdowej,  infrastruktura  techniczna,  miejsca  parkingowe,  dostępność  połączeń 
ponadlokalnych, itd.).

Następną  cechą  wpływającą  na  osiągane  ceny  jest  stan  techniczny  i  standard 
nieruchomości. W  zakresie  tego  atrybutu  dominujące  znaczenie  posiada,  rodzaj 
zastosowanych  materiałów  i  technologii,  jakość  wykonawstwa  oraz  dbałość  o  szczegóły. 
Ponadto potencjalni inwestorzy poszukują nieruchomości zaprojektowanych i wybudowanych 
lub zmodernizowanych w ostatnim okresie. Popytem cieszą się budynki nowoczesne, dobrze 
wyposażone  w  różnorakie  instalacje  i  urządzenia,  a  także  budynki  stare,  niejednokrotnie 
zabytkowe,  o  ciekawej  architekturze  i  dobrych  walorach  użytkowych  pod  warunkiem 
spełnienia wymogu dobrego stanu technicznego. W znaczny sposób na osiągane ceny wpływa 
możliwość takiego zagospodarowania nieruchomości, które umożliwia osiąganie dochodu z 
ewentualnej działalności gospodarczej (punkty usługowe, handlowe, usługi turystyczne itp.).

Ważny jest ponadto stan użytkowy budynku, jego funkcjonalność i rozkład pomieszczeń.

Następną  cechą  mającą  wyraźnie  zauważalny  wpływ  na  osiągane  ceny  transakcyjne  jest 
wielkość budynku. Istnieje tutaj wyraźna zależność polegająca na tym, że im większy jest 
budynek, tym ceny transakcyjne lub wywoławcze za m2 powierzchni są niższe. W niniejszej 
wycenie  ta  cecha  jest  pomijana,  ponieważ  zarówno  nieruchomość  wyceniana,  jak  i 
nieruchomości porównawcze mają bardzo zbliżoną powierzchnię użytkową (cecha wielkości 
budynku nie wpływa na wartość nieruchomości).

Ustalono następujące cechy rynkowe i ich wagi:

• lokalizacja ogólna: 30 %
• lokalizacja szczegółowa - sąsiedztwo: 20 %
• dostęp do nieruchomości: 10 %
• stan techniczny i standard: 25 %
• stan użytkowy budynku: 15 %

Pozostałe  cechy  w  sposób  mało  istotny  wpływają  na  ceny.  Analiza  bazy  danych  przy  
zastosowaniu  zasady  ceteris  paribus  (pozostałe  równe)  w  aspekcie  atrybutów  rynkowych  
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sprzedawanych nieruchomości nie pozwala na ustalenie zestawu cech rynkowych oraz ich  
wpływu (wagi) na osiągane ceny.

Powyższe w zestawieniu ze standardem III.7 p. 4.6. w brzmieniu: “Wagi cech rynkowych 
ustala się:
a) na podstawie analizy bazy danych o cenach i cechach nieruchomości będących wcześniej  
przedmiotem obrotu rynkowego oraz w okresie badania cen,
b)przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych,
c)na podstawie badań-obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości.”

Pozwala  to  na  ustalenie  cech  rynkowych  oraz  ich  wag  poprzez  analogię  do  podobnych 
rodzajowo i obszarowo rynków, a także na podstawie analizy preferencji nabywców, którą 
przeprowadzono na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów przeprowadzonych 
w lokalnych agencjach obrotu nieruchomościami.

Kierując  się  powyższymi  przesłankami,  a  także  specyfiką  wycenianej  nieruchomości  w 
kontekście rynku lokalnego ustalono następujący zestaw cech rynkowych:

Tabela 2. Ocena rynku w aspekcie cech rynkowych
Lp Cechy rynkowe Ocena 

1 Lokalizacja ogólna

3 - Bardzo dobra – miasta i większe miejscowości w regionie,  obszary 
silnie  zurbanizowane;  miejskie/  podmiejskie  strefy koncentracji  usług  i 
handlu; duża ilość dostępnych połączeń komunikacyjnych
2  -  Dobra  –  miejscowości  położone  w  pobliżu  większych  ośrodków 
miejskich,  z  dobrym połączeniem komunikacyjnym z miastem, obszary 
planowanego  kierunku  urbanizacji,  zadowalająca  ilość  dostępnych 
połączeń komunikacyjnych
1 - Przeciętna – mniejsze miejscowości, oddalenie od głównych ośrodków 
miejskich, słabsza jakość połączeń komunikacyjnych

2 Lokalizacja szczegółowa – 
sąsiedztwo

3  -  Bardzo  dobre  –  otoczenie  terenów  o  podobnym  przeznaczeniu/ 
położenie w strefach rozwoju handlu i usług; dobra ekspozycja, otoczenie 
terenów  zabudowy  mieszkaniowej  o  dużej  gęstości  i  intensywności 
zabudowy, sąsiedztwo obiektów „przyciagających”
2  -  Dobre  –  położenie  na  terenie  lokalnych centrów rozwoju  handlu i 
usług,  zadowalająca  ekspozycja,  otoczenie  terenów  zabudowy 
mieszkaniowej o mniejszej gęstości i intensywności zabudowy
1 - Przeciętne – pozostałe lokalizacje, słaba ekspozycja

3 Dostęp do nieruchomości

3  -  Bardzo  dobry  –  drogi  główne,  pełna  infrastruktura,  dostępność 
połączeń ponadlokalnych
2 - Dobry – drogi lokalne, ale o dużym natężeniu ruchu, możliwa niepełna 
infrastruktura, zadowalające połączenia komunikacyjne ponadlokalne
1  -  Przeciętny  –  dojazd  drogami  o  znaczeniu  lokalnym,  niepełna 
infrastruktura, słaba jakość połączeń ponadlokalnych

4 Stan techniczny i standard

3  -  Bardzo  dobre  –  budynki  nowe,  o  nowoczesnych  rozwiązaniach 
technicznych i o wysokim standardzie wykończenia
2 – Dobre – budynki starsze, ale zmodernizowane i wyremontowane, o 
dobrym standardzie i stanie technicznym
1  –  Przeciętne  –  budynki  starsze  w  gorszym  stanie  technicznym  i 
przeciętnym standardzie elementów wykończenia

5 Stan użytkowy budynku

3 – Bardzo dobry – korzystny rozkład pomieszczeń, współczesne dobre 
rozwiązania funkcjonalne
2  –  Dobry  –  tradycyjny  rozkład  pomieszczeń,  dobre  rozwiązania 
funkcjonalne
1 – Przeciętny – pomieszczenia przejściowe, niedogodności funkcjonalne, 
niskie pomieszczenia, itp.
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Tabela 3. Wagi cech rynkowych i ocena przedmiotu wyceny

Lp Nazwa cechy
Waga 
cechy 
[%]

Opis cechy
Zakres kwotowy cechy 

∆ C [zł]
1.329,-

Ocena 
nieruchomości  

wycenianej

1 Lokalizacja ogólna 30
1. przeciętna
2. dobra
3. bardzo dobra

398,70 Przeciętna - 1

2
Lokalizacja 
szczegółowa – 
sąsiedztwo

20
1. przeciętne
2. dobre
3. bardzo dobre

265,80 Przeciętne - 1

3 Dostęp do 
nieruchomości 10

1. przeciętny
2. dobry
3. bardzo dobry

132,90 Bardzo dobry - 3

4 Stan techniczny i 
standard 25

1. przeciętne
2. dobre
3. bardzo dobre

332,25 Bardzo dobry - 3

5 Stan użytkowy 
budynku 15

1. przeciętny
2. dobry
3. bardzo dobry

199,35 Bardzo dobry - 3

4. Opis nieruchomości porównawczych w kontekście cech rynkowych

Do porównań w parach wybrano trzy, najbardziej podobne, nieruchomości porównawcze:

Nieruchomość „A” – Jelenia Góra - Cieplice, ul. Gimnazjalna – lokalizacja ogólna bardzo 
dobra, w dzielnicy Jeleniej  Góry dobrze skomunikowanej ze śródmieściem. Lokalizacja w 
centrum  dzielnicy.  Położenie  szczegółowe  gruntu  –  bardzo  dobre:  w  sąsiedztwie  gęsta 
zabudowa  mieszkaniowa  z  handlem  i  usługami,  dobra  ekspozycja;  położenie  w  rejonie 
historycznego centrum dzielnicy (dawniej  osobnej  jednostki  administracyjnej)  w otoczeniu 
licznych obiektów zabytkowych. Dostęp do nieruchomości – utwardzoną ulicą o znaczeniu 
lokalnym o  niewielkim  natężeniu  ruchu,  zadowalająca  jakość  połączeń  komunikacyjnych. 
Stan techniczny i standard budynku – dobry, stan użytkowy – dobry. Budynek o powierzchni 
użytkowej 235,00 m2.
Data transakcji: wrzesień 2011 r.
Cena transakcyjna: 310.000,- zł (1.319,- zł/m2)

Nieruchomość „B” – Jawor, ul. Czarnieckiego  – lokalizacja ogólna bardzo dobra, w centrum 
miasta;  duża ilość  dostępnych połączeń komunikacyjnych.  W sąsiedztwie  gęsta  zabudowa 
śródmiejska: mieszkaniowa z handlem i usługami. Dostęp do nieruchomości – utwardzoną 
ulicą  o  znaczeniu  lokalnym,  niewielkie  natężenie  ruchu,  dobre  połączenie  z  drogami 
głównymi.  Stan techniczny i standard budynku – bardzo dobre. Stan użytkowy budynku – 
bardzo dobry, budynek o nowoczesnym układzie funkcjonalnym. Wielkość budynku – 351,00 
m2.
Data transakcji: styczeń 2011 r.
Cena transakcyjna: 643.000,- zł (1.832,- zł/m2)
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Nieruchomość „C” – Jawor, ul. Rapackiego. Lokalizacja ogólna – bardzo dobra, w pobliżu 
centrum  miasta,  w  strefie  rozwoju  zabudowy  handlowo-usługowej  i  produkcyjnej.  W 
sąsiedztwie zabudowa o funkcji usługowej i produkcyjnej, dalej mieszkaniowa wielorodzinna 
z zielenią towarzyszącą i dworzec kolejowy. Dostęp do nieruchomości – dobry, utwardzoną 
drogą publiczną o znacznym natężeniu ruchu; dobry dostęp do sieci infrastruktury; w pobliżu 
dworzec kolejowy. Stan techniczny i standard budynku: dobry. Stan użytkowy –  tradycyjny 
rozkład pomieszczeń, dobre rozwiązania funkcjonalne. Wielkość budynku: 346,60 m2.
Data transakcji: lipiec 2011 r.
Cena transakcyjna: 396.000,- zł (1.143,- zł/m2)

Tabela 4. Ocena nieruchomości porównawczych w kontekście cech rynkowych

Lp Nazwa cechy
Waga 
cechy 
[%]

Ocena nieruchomości porównawczych

„A” „B” „C”

1 Lokalizacja ogólna 30 3 3 3

2 Lokalizacja szczegółowa – 
sąsiedztwo 20 3 3 3

3 Dostęp do nieruchomości 10 1 1 2

4 Stan techniczny i standard 25 2 3 2

5 Stan użytkowy budynku 15 2 3 2
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3.4.  OKREŚLENIE  WARTOŚCI  RYNKOWEJ  NIERUCHOMOŚCI  METODĄ 
PORÓWNYWANIA PARAMI

Nieruchomość wycenianą oraz wyżej wymienione nieruchomości porównawcze zestawiono w 
parach,  a  następnie  określono  wielkość  poprawek,  wartość  skorygowaną  nieruchomości 
porównawczych oraz wartość średnią. Wykonane obliczenia obrazuje tabela:

Tabela 5. Tabela porównawcza dla metody porównania parami

Lp Nazwa cechy
Waga 
cechy  
[%]

Zakres  
kwotowy

[zł]

Liczba  
poziomów 

jakości

Ocena  
nieruch
omości  

„X”

X → A X → B X → C

Cena jednostkowa [zł/m2] 1.319,- 1.832,- 1.143,-

ocena popr. ocena popr. ocena popr.

1 Lokalizacja ogólna 30 398,70 2 1 3 -398,70 3 -398,70 3 -398,70

2
Lokalizacja 
szczegó owa -ł  
s siedztwoą

20 265,80 2 1 3 -265,80 3 -265,80 3 -265,80

3 Dost p doę  
nieruchomo ciś 10 132,90 2 3 1 +132,90 1 +132,90 2 +66,45

4 Stan techniczny i 
standard

25 332,25 2 3 2 +166,13 3 0,00 2 +166,13

5 Stan u ytkowyż  
budynku

15 199,35 2 3 2 +99,68 3 0,00 2 +99,68

Ʃ 100 1.329,-

Podsumowanie

X Suma poprawek -265,79 -531,60 -332,24

Skorygowana cena jednostkowa [zł/m2] 1.053,21 1.300,40 810,76

Współczynnik zaufania α 1,00 1,00 1,00

Cena skorygowana o współczynnik zaufania α [zł/m2] 1.053,21 1.300,40 810,76

Σ 3.164,37

Suma współczynników α 3,00

Obliczona wartość jednostkowa nieruchomości [zł/m2] 1.054,79

Cena jednostkowa przedmiotu wyceny, liczona jako średnia arytmetyczna, wynosi:

WRw  =  (1.053,21  +  1.300,40  +  810,76)  / 3   =  1.054,79 zł/m2

3.5. WARTOŚĆ RYNKOWA WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI

Dla  określenia  wartości  rynkowej  wycenianej  nieruchomości  przyjmuje  się  łączną  
powierzchnię budynków znajdujących się na nieruchomości, tj. 788,96 m2:

1.054,79 zł/m2  x  788,96 m2  =  832.187,12 zł
przyjęto: 832.200,- zł

słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych
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4. WYNIK KOŃCOWY

Wartość rynkowa wycenianej nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności, w 
granicach  działek  ewidencyjnych  nr 114 i  568,  obręb  0002  w  Mirsku,  o  powierzchni 
użytkowej budynków 788,96 m2 i łącznej powierzchni działek 0,6862 ha, wynosi:

832.200,- zł

słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych

Określając  wartość  nieruchomości  przyjmuje  się  wartość  określoną  w  opracowaniu  w 
podejściu porównawczym. Wartość ta została określona na podstawie cen transakcyjnych na 
nieruchomości,  przy  uwzględnieniu  lokalizacji  nieruchomości,  sąsiedztwa,  wielkości 
budynku,  jego stanu technicznego,  użytkowego i  standardu wykończenia  oraz  dostępności 
komunikacyjnej.

5. KLAUZULA PUBLIKACJI I WYKORZYSTANIA

1. Operat  szacunkowy  został  sporządzony  zgodnie  ze  standardami  zawodowymi 
rzeczoznawców  majątkowych  Polskiej  Federacji  Stowarzyszeń  Rzeczoznawców 
Majątkowych.

2. Podstawą do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowiły dokumenty i materiały 
udostępnione przez Zamawiającego.

3. Nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu, poziomu lustra wód gruntowych ani 
badań zanieczyszczenia środowiska.

4. Oszacowana wartość może ulec zmianie w wyniku zmian koniunktury gospodarczej w 
rejonie czy zmian na lokalnym rynku nieruchomości lecz z uwzględnieniem przeciętnych 
relacji  rynkowych, jakie panowały w momencie wyceny z uwzględnieniem czynników 
mogących mieć wpływ na kształtowanie się tej wartości w przyszłości.

5. Z  operatu  szacunkowego  określającego  wartość  rynkową  nieruchomości  sporządzony 
został  wyciąg,  będący  załącznikiem  do  wyceny  (str.  3  opracowania),  który  został 
przekazany organowi prowadzącemu kataster nieruchomości.

6. Niniejszy  operat  może  być  wykorzystany  jedynie  do  celu  określonego  w  pkt.  1.3. 
opracowania i nie może być publikowany bez zgody autora.

7. Autor opracowania nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte wycenianych obiektów, 
których nie mógł stwierdzić podczas dokonywania wizji lokalnej, ani też na podstawie 
dostępnej dokumentacji technicznej.

8. Zawarta w operacie szacunkowym ocena stanu technicznego nie stanowi jego ekspertyzy 
technicznej.

Opracowanie:
Robert Karlicki

rzeczoznawca majątkowy

Justyna Świstak
asystentka rzeczoznawcy

Jelenia Góra, luty 2013 r.
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	Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych, uchwalonego Uchwałą nr XL/285/06 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 lutego 2006 r., teren wycenianej nieruchomości znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem „U2” - tereny zabudowy usługowej (projektowane). Na w/w obszarze dopuszcza się ponadto zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (max. 30% powierzchni terenu), obiekty produkcyjne i obsługi komunikacji (max. 30% powierzchni terenu, nie powodujące konfliktu sąsiedztwa), obiekty sportu i turystyki, zieleń urządzoną oraz obiekty i sieci infrastruktury technicznej.
	2.3. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
	POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
	GMINA MIRSK –  jest położona w południowo – zachodniej części województwa dolnośląskiego i graniczy z Czechami. W skład gminy wchodzi 17 sołectw. Gmina położona jest w większości w rozległej Kotlinie Mirskiej, u stóp Gór Izerskich, wzdłuż malowniczej, płynącej przez środek kotliny rzeki Kwisy. Gmina należy do jednego z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów województwa dolnośląskiego. Jej największym atutem jest położenie na Pogórzu i w Górach Izerskich i lokalizacja na tym terenie ok. 500 obiektów posiadających walory turystyczno – krajoznawcze z pomnikami przyrody, rezerwatami, zabytkami architektury, punktami widokowymi, itp. Na terenie gminy rozwija się baza noclegowa poprzez powstające gospodarstwa agroturystyczne. Atutem gminy jest też bezpośrednie sąsiedztwo Świeradowa Zdroju – bardzo atrakcyjnego i rozwijającego się kurortu.
	Tereny gminy zapewniają dobry dostęp do lasów, gór, wody (rzeki Kwisa i Izera, pobliskie jeziora zaporowe czy projektowane zbiorniki na Czarnym Potoku oraz w Kłopotnicy), a także ciekawych obiektów architektury (zamek Czocha, Gryf, Świecie czy Frydlant w Czechach). Na terenie gminy jest dobrze rozbudowana sieć szlaków pieszych i rowerowych, a także tereny dla rozwijającej się turystyki konnej.
	MIRSK – miasto będące siedzibą gminy, zamieszkane przez ok. 4.500 mieszkańców. Miasto jest dobrze skomunikowane ze Świeradowem – drogą wojewódzką nr 361 – oraz Gryfowem Śląskim – drogą wojewódzką i krajową nr 30.  Bardzo dobre położenie pod względem krajobrazowym i środowiskowym.
	SĄSIEDZTWO – stacja benzynowa, teren dawnego basenu kąpielowego, zabudowa mieszkalna, szkoła, tereny niezabudowane, droga główna.
	OPIS NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
	Nieruchomość położona w Mirsku przy al. Wojska Polskiego nr 1B, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 114 i 568, AM 3, obręb 0002. Działka nr 114 jest zabudowana budynkiem o funkcji usługowej z wiatą o powierzchni użytkowej 373,56 m2 oraz wiatami magazynowymi o powierzchni 218,40 m2 i 197,00 m2. Działka nr 568 jest zabudowana częścią jednej z wiat magazynowych znajdujących się na działce nr 114. Działka nr 568 „otacza” działkę nr 114 z trzech stron, przez co funkcjonalnie obie działki stanowią jedną całość. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,6862 ha, kształty działek są zróżnicowane. Teren płaski, zagospodarowany i ogrodzony. Dojazd do nieruchomości – utwardzoną drogą publiczną. Działki są uzbrojone w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną. Brak sieci gazowej.

	2.4. OPIS BUDYNKÓW
	BUDYNEK USŁUGOWY Z WIATĄ
	Budynek usługowy z wiatą – wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej – murowany z bloczków z betonu komórkowego: ściany zewnętrzne ocieplone i otynkowane. Fundamenty żelbetowe. Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu „Teriva”. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe. Schody wewnętrzne żelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa z tworzywa PCV, podwójnie szklona. Podłogi i posadzki: betonowe, wyłożone płytkami ceramicznymi i panelami podłogowymi. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, teletechniczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie budynku centralne, piecem olejowym. Stan techniczny i standard budynku – bardzo dobre.
	Układ funkcjonalny:
	Parter: wiatrołap, komunikacja, pomieszczenia biurowe i administracyjne, pomieszczenia porządkowe i socjalne, sanitariaty, warsztat, kotłownia, magazyn, sala sprzedaży
	Poddasze: archiwum, komunikacja, pomieszczenie gospodarcze, łazienka z wc, pomieszczenia biurowe, magazyn

	Dane techniczne:
	Powierzchnia użytkowa:	373,56 m2
	Powierzchnia zabudowy:	315,50 m2
	Kubatura:			2.238,50 m3

	WIATA MAGAZYNOWA
	Wiata konstrukcji stalowej przeznaczona do składowania materiałów i sprzętu budowlanego, użytkowana również jako pomieszczenie garażowe. Fundamenty monolityczne, schodkowe. Konstrukcja ścian stalowa, hala ma układ jednonawowy. Posadzki betonowe z siatkami zbrojeniowymi na warstwie podsypki piaskowo-żwirowej. Dach kryty blachą trapezową.
	Powierzchnia użytkowa:	197,00 m2
	Powierzchnia zabudowy:	189,20 m2
	Kubatura:			485,00 m3
	WIATA MAGAZYNOWO-SPRZĘTOWA
	Wiata sprzętowa użytkowana również jako pomieszczenia magazynowe. Konstrukcja ścian stalowa. Posadzki betonowe z siatkami zbrojeniowymi na warstwie podsypki piaskowo-żwirowej. Dach kryty blachą trapezową.
	Powierzchnia użytkowa:	218,40 m2
	Powierzchnia zabudowy:	226,71 m2
	Kubatura:			835,00 m3
	3. OPINIA O WARTOŚCI
	3.1.  PODSTAWY I METODY WYCENY

	Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:
	- strony umowy są od siebie niezależne i nie działają w sytuacji przymusowej mają stanowczy zamiar zawarcia umowy,
	- upłynął okres niezbędnego wyeksponowania nieruchomości na rynku oraz czas do wynegocjowanie warunków umowy.
	Według KSWP 1 wartość rynkowa nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskaniu na rynku przy przyjęciu następujących założeń:
	a) strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się szczególnymi motywami,
b) mają stanowczy zamiar zawarcia umowy,
c) są świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na wartość nieruchomości,
d) nie działają w sytuacji przymusowej,
e) upłynął okres niezbędnego wyeksponowania nieruchomości na rynku, przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy oraz czas potrzebny do wynegocjowania warunków umowy, biorąc pod uwagę charakter nieruchomości i stan rynku.

	Wartość rynkowa nieruchomości podlega określeniu w procesie wyceny przy założeniu, że zbycie nieruchomości nastąpi w dniu wyceny.

	Wartość rynkową nieruchomości określa się przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego, a jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu mieszanym.

	Dla określenia wartości rynkowej nieruchomości stosuje się podejście porównawcze.
 
	Zgodnie z art. 153 ustawy  o gospodarce nieruchomościami podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

	W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego w podejściu porównawczym mają zastosowanie metody porównywania parami, korygowania ceny średniej albo analizy statystycznej rynku. Ze względu na ilość transakcji na nieruchomości tego rodzaju na lokalnym rynku, zdecydowano się na zastosowanie metody porównywania parami.

	Przy tej metodzie do porównania przyjmuje się z rynku właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej trzy nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości.

	Ustalona wartość odzwierciedla stan lokalnego rynku nieruchomości i odpowiada cenie jaką można uzyskać przy zawarciu umowy sprzedaży.

	Ustalona wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT i innych opłat jakie nabywca nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić w związku z jej nabyciem.

	Rodzaj nieruchomości, dotychczasowy sposób jej użytkowania oraz liczba możliwych do przyjęcia nieruchomości porównawczych, które były przedmiotem obrotu rynkowego wskazuje, aby dla określenia wartości rynkowej nieruchomości zastosować metodę porównania parami.
	“Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno, z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których są znane ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości” (Dz. U. Nr 46, poz. 543).
	Procedura postępowania przy wycenie nieruchomości metodą porównania parami polega na:

	zdefiniowaniu rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość,
	określeniu cech rynkowych wpływających na wysokość ceny na rynku lokalnym,
	opisaniu i scharakteryzowaniu wycenianej nieruchomości poprzez pryzmat zdefiniowanych cech rynkowych,
	wyborze od 3 do 5 nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu na rynku i których cechy i ceny transakcyjne są znane,
	zestawieniu parami nieruchomości wycenianej z nieruchomościami porównawczymi,
	wyborze cech różnicujących dla każdej z par,
	określeniu poprawek kwotowych pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami podobnymi,
	określeniu wartości nieruchomości w zależności od ceny nieruchomości sprzedanej oraz od różnic pomiędzy cechami w każdej parze porównawczej,
	określeniu wartości nieruchomości jako średniej ważonej z wartości uzyskanych z porównań poszczególnych par według wzoru:
	(W1 *  1 + W2 *  2  +...+ Wn *  n) / (1 + 2 + ….+ n)  

gdzie  oznacza współczynnik wiarygodności do określonej pary porównawczej ustalony przez rzeczoznawcę.

	W wypadku gdy wszystkie pary porównawcze są traktowane z jednakowym zaufaniem stosowany jest wzór .

	(W1 *  1 + W2 *  2  +...+ W3 *  3) / n 
	3.3. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
	Rodzaj rynku – zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości w m.p.z.p. oraz aktualnym sposobem użytkowania, za właściwy do niniejszej wyceny przyjmuje się rynek nieruchomości zabudowanych budynkami o funkcji usługowej i usługowo-handlowej.
	Obszar rynku – podczas badania transakcji dla potrzeb niniejszej analizy określono zakres terytorialny rynku nieruchomości. Z uwagi na brak transakcji na nieruchomości podobne na terenie miasta i gminy Mirsk obszar analizy został poszerzony do innych miast w rejonie: Jelenia Góra (poza śródmieściem) i Jawor.
	Okres badania cen – lata 2011 – 2012.
	Tabela 1. Wykaz transakcji będących podstawą do określenia wartości nieruchomości
	Do dalszej analizy przyjęto nieruchomości z poz. 1, 6 i 7, a głównym kryterium przyjęcia tych nieruchomości jest powierzchnia użytkowa budynku, jego stan techniczny i standard, charakter zabudowy i jej lokalizacja. Transakcję z poz. 4 wyklucza się z dalszego toku analizy, ponieważ cena jednostkowa uzyskana ze sprzedaży nieruchomości zbytnio odbiega od średnich cen na lokalnym rynku.
	1. Ustalenie ceny minimalnej, ceny maksymalnej oraz  C na podstawie danych z rynku lokalnego:

	Na podstawie zanotowanych cen transakcyjnych ustalono:
	Cenę minimalną:	Cmin 	=	943,- zł/m2
	Cenę maksymalną:	Cmax  	=	2.272,- zł/m2
	Różnicę cen:	 C 	=	1.329,- zł/m2
	2. Określenie liczby i wag cech rynkowych
	Dla określenia liczby i wag cech rynkowych trudne jest zastosowanie w pełni modeli statystycznych. Stan lokalnego rynku nieruchomości, na którym oparto analizę, skłania do zastosowania tzw. jakościowych badań marketingowych opartych na analizie preferencji nabywców nieruchomości, które uzyskano na podstawie danych uzyskanych ze współpracy z agencjami obrotu nieruchomości oraz własnym doświadczeniem opartym o wywiady środowiskowe.

	Cechą, która ma duży wpływ na ceny jest lokalizacja ogólna. Ta cecha jest dominującą. Jest to istotne dla możliwości późniejszego zbycia nieruchomości, czy wynajęcia (jako pomieszczenia usługowe czy biurowe), bowiem nieruchomości tego typu traktowane są przez nabywców jako nieruchomość inwestycyjna mająca przynieść dochód. Najważniejsze są tu: ranga miejscowości w układzie osadniczym, położenie w miejskich/ podmiejskich strefach rozwoju usług i handlu, dostępność i jakość połączeń komunikacyjnych (na terenie samej miejscowości oraz połączeń ponadlokalnych), położenie w rejonach o dużej gęstości zaludnienia.
	Niebagatelny wpływ na wartość posiada także lokalizacja szczegółowa warunkująca sąsiedztwo nieruchomości. W stosunku do obiektów handlowo-usługowych korzystne jest sąsiedztwo terenów o podobnym przeznaczeniu, położenie w strefach koncentracji usług i handlu, a także otoczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, dobra ekspozycja, sąsiedztwo obszarów i obiektów „przyciągających” potencjalnych klientów oraz dostęp do terenów zieleni.
	Istotne są cechy związane z dostępem do nieruchomości  (jakość drogi, szerokość drogi dojazdowej, infrastruktura techniczna, miejsca parkingowe, dostępność połączeń ponadlokalnych, itd.).
	Następną cechą wpływającą na osiągane ceny jest stan techniczny i standard nieruchomości. W zakresie tego atrybutu dominujące znaczenie posiada, rodzaj zastosowanych materiałów i technologii, jakość wykonawstwa oraz dbałość o szczegóły. Ponadto potencjalni inwestorzy poszukują nieruchomości zaprojektowanych i wybudowanych lub zmodernizowanych w ostatnim okresie. Popytem cieszą się budynki nowoczesne, dobrze wyposażone w różnorakie instalacje i urządzenia, a także budynki stare, niejednokrotnie zabytkowe, o ciekawej architekturze i dobrych walorach użytkowych pod warunkiem spełnienia wymogu dobrego stanu technicznego. W znaczny sposób na osiągane ceny wpływa możliwość takiego zagospodarowania nieruchomości, które umożliwia osiąganie dochodu z ewentualnej działalności gospodarczej (punkty usługowe, handlowe, usługi turystyczne itp.).
	Ważny jest ponadto stan użytkowy budynku, jego funkcjonalność i rozkład pomieszczeń.
	Następną cechą mającą wyraźnie zauważalny wpływ na osiągane ceny transakcyjne jest wielkość budynku. Istnieje tutaj wyraźna zależność polegająca na tym, że im większy jest budynek, tym ceny transakcyjne lub wywoławcze za m2 powierzchni są niższe. W niniejszej wycenie ta cecha jest pomijana, ponieważ zarówno nieruchomość wyceniana, jak i nieruchomości porównawcze mają bardzo zbliżoną powierzchnię użytkową (cecha wielkości budynku nie wpływa na wartość nieruchomości).
	Ustalono następujące cechy rynkowe i ich wagi:
	lokalizacja ogólna:	30 %
	lokalizacja szczegółowa - sąsiedztwo:	20 %
	dostęp do nieruchomości:	10 %
	stan techniczny i standard:	25 %
	stan użytkowy budynku:	15 %
	Pozostałe cechy w sposób mało istotny wpływają na ceny. Analiza bazy danych przy zastosowaniu zasady ceteris paribus (pozostałe równe) w aspekcie atrybutów rynkowych sprzedawanych nieruchomości nie pozwala na ustalenie zestawu cech rynkowych oraz ich wpływu (wagi) na osiągane ceny.
	Powyższe w zestawieniu ze standardem III.7 p. 4.6. w brzmieniu: “Wagi cech rynkowych ustala się:


	a) na podstawie analizy bazy danych o cenach i cechach nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego oraz w okresie badania cen,
	b)przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych,
	c)na podstawie badań-obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości.”
	Pozwala to na ustalenie cech rynkowych oraz ich wag poprzez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków, a także na podstawie analizy preferencji nabywców, którą przeprowadzono na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów przeprowadzonych  w lokalnych agencjach obrotu nieruchomościami.
	Kierując się powyższymi przesłankami, a także specyfiką wycenianej nieruchomości w kontekście rynku lokalnego ustalono następujący zestaw cech rynkowych:
	Tabela 2. Ocena rynku w aspekcie cech rynkowych
	Lp
	Cechy rynkowe
	Ocena 
	1
	Lokalizacja ogólna
	3 - Bardzo dobra – miasta i większe miejscowości w regionie, obszary silnie zurbanizowane; miejskie/ podmiejskie strefy koncentracji usług i handlu; duża ilość dostępnych połączeń komunikacyjnych
	2 - Dobra – miejscowości położone w pobliżu większych ośrodków miejskich, z dobrym połączeniem komunikacyjnym z miastem, obszary planowanego kierunku urbanizacji, zadowalająca ilość dostępnych połączeń komunikacyjnych
	1 - Przeciętna – mniejsze miejscowości, oddalenie od głównych ośrodków miejskich, słabsza jakość połączeń komunikacyjnych
	2
	Lokalizacja szczegółowa – sąsiedztwo

	3 - Bardzo dobre – otoczenie terenów o podobnym przeznaczeniu/ położenie w strefach rozwoju handlu i usług; dobra ekspozycja, otoczenie terenów zabudowy mieszkaniowej o dużej gęstości i intensywności zabudowy, sąsiedztwo obiektów „przyciagających”
	2 - Dobre – położenie na terenie lokalnych centrów rozwoju handlu i usług, zadowalająca ekspozycja, otoczenie terenów zabudowy mieszkaniowej o mniejszej gęstości i intensywności zabudowy
	1 - Przeciętne – pozostałe lokalizacje, słaba ekspozycja
	3
	Dostęp do nieruchomości

	3 - Bardzo dobry – drogi główne, pełna infrastruktura, dostępność połączeń ponadlokalnych
	2 - Dobry – drogi lokalne, ale o dużym natężeniu ruchu, możliwa niepełna infrastruktura, zadowalające połączenia komunikacyjne ponadlokalne
	1 - Przeciętny – dojazd drogami o znaczeniu lokalnym, niepełna infrastruktura, słaba jakość połączeń ponadlokalnych
	4
	Stan techniczny i standard
	3 - Bardzo dobre – budynki nowe, o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i o wysokim standardzie wykończenia
	2 – Dobre – budynki starsze, ale zmodernizowane i wyremontowane, o dobrym standardzie i stanie technicznym
	1 – Przeciętne – budynki starsze w gorszym stanie technicznym i przeciętnym standardzie elementów wykończenia
	5
	Stan użytkowy budynku
	3 – Bardzo dobry – korzystny rozkład pomieszczeń, współczesne dobre rozwiązania funkcjonalne
	2 – Dobry – tradycyjny rozkład pomieszczeń, dobre rozwiązania funkcjonalne
	1 – Przeciętny – pomieszczenia przejściowe, niedogodności funkcjonalne, niskie pomieszczenia, itp.
	Tabela 3. Wagi cech rynkowych i ocena przedmiotu wyceny
	Lokalizacja szczegółowa – sąsiedztwo
	Dostęp do nieruchomości

	4. Opis nieruchomości porównawczych w kontekście cech rynkowych

	Do porównań w parach wybrano trzy, najbardziej podobne, nieruchomości porównawcze:
	Nieruchomość „A” – Jelenia Góra - Cieplice, ul. Gimnazjalna – lokalizacja ogólna bardzo dobra, w dzielnicy Jeleniej Góry dobrze skomunikowanej ze śródmieściem. Lokalizacja w centrum dzielnicy. Położenie szczegółowe gruntu – bardzo dobre: w sąsiedztwie gęsta zabudowa mieszkaniowa z handlem i usługami, dobra ekspozycja; położenie w rejonie historycznego centrum dzielnicy (dawniej osobnej jednostki administracyjnej) w otoczeniu licznych obiektów zabytkowych. Dostęp do nieruchomości – utwardzoną ulicą o znaczeniu lokalnym o niewielkim natężeniu ruchu, zadowalająca jakość połączeń komunikacyjnych. Stan techniczny i standard budynku – dobry, stan użytkowy – dobry. Budynek o powierzchni użytkowej 235,00 m2.
	Data transakcji:	wrzesień 2011 r.
	Cena transakcyjna:	310.000,- zł (1.319,- zł/m2)

	Nieruchomość „B” – Jawor, ul. Czarnieckiego  – lokalizacja ogólna bardzo dobra, w centrum miasta; duża ilość dostępnych połączeń komunikacyjnych. W sąsiedztwie gęsta zabudowa śródmiejska: mieszkaniowa z handlem i usługami. Dostęp do nieruchomości – utwardzoną ulicą o znaczeniu lokalnym, niewielkie natężenie ruchu, dobre połączenie z drogami głównymi. Stan techniczny i standard budynku – bardzo dobre. Stan użytkowy budynku – bardzo dobry, budynek o nowoczesnym układzie funkcjonalnym. Wielkość budynku – 351,00 m2.
	Data transakcji:	styczeń 2011 r.

	Cena transakcyjna:	643.000,- zł (1.832,- zł/m2)
	Nieruchomość „C” – Jawor, ul. Rapackiego. Lokalizacja ogólna – bardzo dobra, w pobliżu centrum miasta, w strefie rozwoju zabudowy handlowo-usługowej i produkcyjnej. W sąsiedztwie zabudowa o funkcji usługowej i produkcyjnej, dalej mieszkaniowa wielorodzinna z zielenią towarzyszącą i dworzec kolejowy. Dostęp do nieruchomości – dobry, utwardzoną drogą publiczną o znacznym natężeniu ruchu; dobry dostęp do sieci infrastruktury; w pobliżu dworzec kolejowy. Stan techniczny i standard budynku: dobry. Stan użytkowy – tradycyjny rozkład pomieszczeń, dobre rozwiązania funkcjonalne. Wielkość budynku: 346,60 m2.
	Data transakcji:	lipiec 2011 r.

	Cena transakcyjna:	396.000,- zł (1.143,- zł/m2)
	Lokalizacja szczegółowa – sąsiedztwo
	Dostęp do nieruchomości
	3.4. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI METODĄ PORÓWNYWANIA PARAMI

	Nieruchomość wycenianą oraz wyżej wymienione nieruchomości porównawcze zestawiono w parach, a następnie określono wielkość poprawek, wartość skorygowaną nieruchomości porównawczych oraz wartość średnią. Wykonane obliczenia obrazuje tabela:
	Lp
	Nazwa cechy
	Waga cechy [%]
	Zakres kwotowy
[zł]
	Liczba poziomów jakości
	Ocena nieruchomości  „X”
	X → A
	X → B
	X → C
	1
	2
	1
	-398,70
	-398,70
	2
	2
	1
	-265,80
	-265,80
	3
	2
	3
	+132,90
	+132,90
	4
	2
	3
	+166,13
	0,00
	5
	2
	3
	+99,68
	0,00
	Ʃ
	100
	1.329,-
	Podsumowanie
	X
	Skorygowana cena jednostkowa [zł/m2]
	Współczynnik zaufania α
	Cena skorygowana o współczynnik zaufania α [zł/m2]
	Σ
	Suma współczynników α
	Obliczona wartość jednostkowa nieruchomości [zł/m2]

	Cena jednostkowa przedmiotu wyceny, liczona jako średnia arytmetyczna, wynosi:
	WRw  =  (1.053,21  +  1.300,40  +  810,76)  / 3   =  1.054,79 zł/m2

	3.5. WARTOŚĆ RYNKOWA WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI
	Dla określenia wartości rynkowej wycenianej nieruchomości przyjmuje się łączną powierzchnię budynków znajdujących się na nieruchomości, tj. 788,96 m2:
	1.054,79 zł/m2  x  788,96 m2  =  832.187,12 zł
	przyjęto: 832.200,- zł
	słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych
	4. WYNIK KOŃCOWY
	Wartość rynkowa wycenianej nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności, w granicach działek ewidencyjnych nr 114 i 568, obręb 0002 w Mirsku, o powierzchni użytkowej budynków 788,96 m2 i łącznej powierzchni działek 0,6862 ha, wynosi:


	832.200,- zł
	słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych
	Określając wartość nieruchomości przyjmuje się wartość określoną w opracowaniu w podejściu porównawczym. Wartość ta została określona na podstawie cen transakcyjnych na nieruchomości, przy uwzględnieniu lokalizacji nieruchomości, sąsiedztwa, wielkości budynku, jego stanu technicznego, użytkowego i standardu wykończenia oraz dostępności komunikacyjnej.
	5. KLAUZULA PUBLIKACJI I WYKORZYSTANIA
	1. Operat szacunkowy został sporządzony zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
	2. Podstawą do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowiły dokumenty i materiały udostępnione przez Zamawiającego.
	3. Nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu, poziomu lustra wód gruntowych ani badań zanieczyszczenia środowiska.
	4. Oszacowana wartość może ulec zmianie w wyniku zmian koniunktury gospodarczej w rejonie czy zmian na lokalnym rynku nieruchomości lecz z uwzględnieniem przeciętnych relacji rynkowych, jakie panowały w momencie wyceny z uwzględnieniem czynników mogących mieć wpływ na kształtowanie się tej wartości w przyszłości.
	5. Z operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości sporządzony został wyciąg, będący załącznikiem do wyceny (str. 3 opracowania), który został przekazany organowi prowadzącemu kataster nieruchomości.
	6. Niniejszy operat może być wykorzystany jedynie do celu określonego w pkt. 1.3. opracowania i nie może być publikowany bez zgody autora.
	7. Autor opracowania nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte wycenianych obiektów, których nie mógł stwierdzić podczas dokonywania wizji lokalnej, ani też na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej.
	8. Zawarta w operacie szacunkowym ocena stanu technicznego nie stanowi jego ekspertyzy technicznej.
	Opracowanie:
	Robert Karlicki
	rzeczoznawca majątkowy
	Justyna Świstak
	asystentka rzeczoznawcy
	Jelenia Góra, luty 2013 r.


