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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
Rodzaj nieruchomości: nieruchomość 

gruntowa  zabudowana 
Adres nieruchomości: 43-365 Wilkowice 

przy ul. Szczytowa 10.  
Księga wieczysta: BB1B/00041665/5 

prowadzona jest przez Sąd Rejonowy W 

Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg 

Wieczystych, dla działek nr 2359/1 o pow. 

0,0120 ha, 2360/3 o pow. 0,0857 ha prawo 

własności nieruchomości wpisane jest na rzecz 

osób fizycznych fizycznych 

Oznaczenie w ewidencji gruntów:  

Wypis z rejestru gruntów: województwo: śląskie, powiat: bielski, gmina Wilkowice, 

jednostka ewidencyjna: 240210_2.Wilkowice, obręb: 0007 Wilkowice, działka ewidencyjna:  

nr 2359/1 o łącznej powierzchni 0,0120 ha, oznaczenie użytku: tereny mieszkaniowe B- pow. 

0,0095 ha, RIVb 0,0095 ha. 

nr 2360/3 o łącznej powierzchni 0,0857 ha, oznaczenie użytku: tereny mieszkaniowe B- pow. 

0,0597 ha, RIVb 0,0260 ha 

Wypis z kartoteki budynków: województwo śląskie, powiat: bielski, gmina Wilkowice, 

jednostka ewidencyjna: 240210_2.Wilkowice, obręb: 240210_2. 0007 Wilkowice, nr jednostki 

rejestrowej G1345, Pozycja w kartotece budynków: 240210_2.0007.G1345, nr ewidencyjny 

budynku 1550, identyfikator budynku 240210_2.0007.1550_BUD, działka: 

240210_2.0007.2360/3 Adres budynku: ul. Szczytowa 10, Funkcja użytkowa: mieszkalny, 

liczba kondygnacji: nad/pod 2/1, pow. zabudowy 112 m2.  

Opis wycenianej nieruchomości: Wyceniana nieruchomość jest zabudowana wolnostojącym 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, 

kanalizacyjną oraz gazową. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Szczytowej.  

Nieruchomość gruntowa położona w terenie przeznaczonym  pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną MN5 

Cel wyceny: Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej 

zabudowanej jako przedmiotu prawa własności, dla potrzeb postępowania upadłościowego 

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  

Sygn. akt VI GU 404/20 of, z dnia 11.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 

Sygn. akt VI GU 403/20 of, z dnia 11.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej księgą wieczystą 

BB1B/00041665/5 jako przedmiot prawa własności, określona w podejściu porównawczym, 

dla aktualnego sposobu użytkowania według stanu na dzień 08.12.2020 r., a cen na dzień 

15.12.2020 r. wynosi: 

WN = 557 000 zł 
Słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 

 

Data sporządzenia operatu szacunkowego: 15 grudnia 2020 r. 

Autorki operatu szacunkowego:  

Izabela Razowska                                                                      Marta Caniboł 
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU WYCENY 
Przedmiot wyceny:  

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa  zabudowana 

Adres nieruchomości: 43-365 Wilkowice przy ul. Szczytowej 10.  
 

Księga wieczysta: BB1B/00041665/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy W Bielsku-Białej, 

VII Wydział Ksiąg Wieczystych, dla działek nr 2360/3 o pow. 0,0857 ha, nr 2359/1 o pow. 

0,0120 ha, prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz osoby fizycznej: Leszek 

Miler, Janina Miler 

 

Oznaczenie w ewidencji gruntów:  

Wypis z rejestru gruntów: 

województwo: śląskie, powiat: bielski, gmina Wilkowice, jednostka ewidencyjna: 

240210_2.Wilkowice, obręb:  240210_2. 0007 Wilkowice, działka ewidencyjna:  

nr 2359/1 o łącznej powierzchni 0,0120 ha, oznaczenie użytku: tereny mieszkaniowe B- pow. 

0,0095 ha, RIVb 0,0095 ha. 

nr 2360/3 o łącznej powierzchni 0,0857 ha, oznaczenie użytku: tereny mieszkaniowe B- pow. 

0,0597 ha, RIVb 0,0260 ha 

Wypis z kartoteki budynków: województwo śląskie, powiat: bielski, gmina Wilkowice, 

jednostka ewidencyjna: 240210_2.Wilkowice, obręb: 240210_2. 0007 Wilkowice, nr jednostki 

rejestrowej G1345, Pozycja w kartotece budynków: 240210_2.0007.G1345, nr ewidencyjny 

budynku 1550, identyfikator budynku 240210_2.0007.1550_BUD, działka: 

240210_2.0007.2360/3 Adres budynku: ul. Szczytowa 10, Funkcja użytkowa: mieszkalny, 

liczba kondygnacji: nad/pod 2/1, pow. zabudowy 112 m2. 

 

Zakres wyceny: 

Wycena dotyczy określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

będących przedmiotem prawa własności. W wycenie nie zostaną wyodrębnione wartości 

poszczególnych elementów, części składowych nieruchomości. 

2. OKREŚLENIE CELU WYCENY 

Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb postępowania 

upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  

Sygn. akt VI GU 404/20 of, z dnia 11.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 

Sygn. akt VI GU 403/20 of, z dnia 11.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 

3. OKREŚLENIE PODSTAW OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

Podstawa formalna wyceny 

Operat szacunkowy sporządzono na zlecenie z dnia 16.11.2020r. Mariusza Kamińskiego, 

syndyka masy upadłości osoby fizycznej, Leszek Miler, nieprowadzącej działalności 

gospodarczej  w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VI GU 404/20 of, z dnia 11.09.2020 

r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Janina Miler nieprowadzącej działalności gospodarczej  w 

postępowaniu upadłościowym Sygn. akt VI GU 403/20 of z dnia 11.09.2020 r. Sądu 

Rejonowego w Bielsku-Białej 

Zleceniobiorcą jest firma GEM.pl Iza Razowska z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, 

ul. Junacka 10A, reprezentowana przez rzeczoznawcę majątkowego Izabelę Razowską, 

współautorkę operatu szacunkowego. 
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Podstawy materialnoprawne wyceny 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 65, 284  z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. 

Nr 16. poz.93, tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1145,1495, z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r. 

Nr 43. poz.296, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2385, z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, 

poz. 535 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. 1966 Nr 24 poz. 151; t.j. Dz. U. z 2019 r. 2070 oraz z 2020 r. poz. 288 z 

późniejszymi zmianami). 

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

szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz. U. 

z 17 sierpnia 2016 r. poz. 1263 z późniejszymi zmianami), 

Podstawy metodologiczne 

-    Standardy zawodowe PFSRM- Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), 

- Nieruchomość a rynek. Wyd. Naukowe PWN Warszawa -  Ewa Kucharska – Stasiak, 

- Wycena mienia – M. Prystupa, 

Źródła danych merytorycznych 

• wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo 

Powiatowe w Żywcu  

• mapa ewidencyjna w skali 1:2880  

• wydruk z elektronicznej księgi wieczystej BB1Z/00041665/5 

• Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygn. akt VI GU 404/20 of, z dnia 

11.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 

• Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygn. akt VI GU 403/20 of, z dnia 

11.09.2020 r.  

• Uchwała XLIV/366/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31.01.2018 r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice 

obejmującego obszar od. Ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od 

ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy (Dz. U 

Woj. Śl. Z 2018 r poz 962 z dn. 13.02.2018)  

• Zaświadczenie o przyjęciu do użytkowania obiektu budowlanego UAN-7356-W/13/96 

• Inwentaryzacja powierzchni użytkowej budynku z 2013 r. opracowana przez Jarosława 

Kulińskiego, 

• Oprogramowanie Pricebook stworzone przez Konsorcjum Pricebook, którego Liderem 

jest firma Wide Lane Sp. z o.o., przeznaczone do wprowadzania, przechowywania 

i przetwarzania danych, 

• oprogramowanie ZAWAM-Marek Zawadzki „Podejście porównawcze”, 

• wizja  lokalna przeprowadzona w dniu 08.12.2020 r.–  oględziny przedmiotu wyceny, 

wykonanie zdjęć. 

4. OKREŚLENIE ISTOTNYCH DAT DLA OPERATU SZACUNKOWEGO 

Data sporządzenia wyceny:                                15.12.2020 r. 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:               15.12.2020 r. 

Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny:             08.12.2020 r. 

Data oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej:                08.12.2020 r. 
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 5. OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 

Pod pojęciem „stanu nieruchomości” należy rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, 

stan techniczno - użytkowy, stopień wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, a 

także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania 

miejscowości, w której nieruchomość jest położona” (art. 4 pkt. 17 ustawy  z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami). 

Stan prawny nieruchomości  

Dla wycenianej nieruchomości gruntowej, Sąd Rejonowy w Bielsku Białej , VII Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00041665/5:  

 

Dz. I-O – oznaczenie nieruchomości: 

Działki ewidencyjne: 

- numer działki: PGR.2360/3 

- położenie: powiat bielski, gmina Wilkowice, miejscowość Wilkowice, 

 

- numer działki: PGR.2359/1  

- położenie: powiat bielski, gmina Wilkowice, miejscowość Wilkowice 

Przyłączenie, obszar /00010875/ 0,0120 ha 

Obszar całej nieruchomości: 0,0977 ha  

Budynki: 

położenie: powiat bielski, gmina Wilkowice, miejscowość Wilkowice 

Identyfikator budynku: 240210_2.0007.1550_BUD 

Nazwa ulicy numer porządkowy budynku Szczytowa 10  

Liczba kondygnacji 3,0 

Przeznaczenie budynku: Budynek mieszkalny 

Odrębność; NIE 

 

Dz. I-Sp – spis praw związanych z własnością:  

Brak wpisów 

 

Dz. II – prawo własności:  

Właściciele:  

Udział 1/1 wspólność ustawowa majątkowa małżeńska 

Leszek Miler /Jan, Stanisława/ 

 

Udział 1/1 wspólność ustawowa majątkowa małżeńska 

Janina Miler /Stefan, Genowefa/ 

Dokumenty będące podstawą wpisu:  

UMOWA ZAMIANY I UMOWA SPRZEDAŻY, 2950/96, 1996-07-15 

 

Dz. III – prawa, roszczenia i ograniczenia: brak wpisów 
1. REP.C. / KOMO / 204003 / 20 - 2020-10-29, 11:15:47 

 DZ. KW. / BB1B / 38577 / 20 / 1 - 2020-10-29, 11:41:17 - WPIS WSZCZĘCIA EGZEKUCJI 

 

Dz. IV – hipoteka:  

 
Numer hipoteki (roszczenia) 12 

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA 

Suma (słownie), waluta 
637500,00 (SZEŚĆSET TRZYDZIEŚCI SIEDEM 
TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁ 
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Wierzytelność i stosunek prawny (numer 
wierzytelności / wierzytelność, stosunek 
prawny) 

Lp. 1. 1 

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA KREDYTU, ODSETKI ORAZ 
INNE OPŁATY WYMIENIONE W UMOWIE 
KREDYTU, UMOWA KREDYTU Z DNIA 
17.10.2013 R. 

Wierzyciel hipoteczny 

Inna osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną 
(nazwa, siedziba, REGON) 

Lp. 1. 
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 
POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ 1 W ŻYWCU, 
WARSZAWA, 01629826300000 

 
Numer hipoteki (roszczenia) 13 

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma (słownie), waluta 
2184,12 (DWA TYSIĄCE STO OSIEMDZIESIĄT 
CZTERY 12/100) ZŁ 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer 
wierzytelności / wierzytelność) 

Lp. 1. 1 
NALEŻNOŚCI OBJĘTE TYTUŁAMI 
WYKONAWCZYMI 

Wierzyciel hipoteczny 

Jednostka samorządu terytorialnego (związek 
międzygminny) (nazwa, siedziba, REGON) 

Lp. 1. GMINA WILKOWICE, WILKOWICE, 072182309 

 

Stan techniczno - użytkowy  

Stan ustalono na podstawie wypisu z rejestru gruntów z dnia 03-12-2020 

Oznaczenie w ewidencji gruntów:  

Wypis z rejestru gruntów:  

województwo: śląskie,  

powiat: bielski,  

gmina: Wilkowice, 

     jednostka ewidencyjna: 240210_2 Wilkowice 

     obręb: 0007 Wilkowice 

     Nr jednostki rejestrowej: G.1345 

własność: udział 1/1 wspólność ustawowa majątkowa małżeńska 

Miler Leszek Józef /Jan, Stanisława/ Pesel 52020507133 

Adres: ul. Szczytowa 10, 43-365 Wilkowice 

Miler Janina / Stefan, Genowefa/ Pesel: 53040708922 

Adres ul. Szczytowa 10, 43-65 Wilkowice 

 

Działki ewidencyjne: 

nr 2359/1 o łącznej powierzchni 0,0120 ha, oznaczenie użytku: tereny mieszkaniowe B- 

pow. 0,0095 ha, RIVb 0,0095 ha, BB1B/00041665/5 

Nr 2360/3 adres: ul. Szczytowa 10,  o łącznej powierzchni 0,0857 ha, oznaczenie użytku: 

tereny mieszkaniowe B- pow. 0,0597 ha, RIVb 0,0260 ha, BB1B/00041665/5 

Razem powierzchnia działek: 0,0977 ha 

   

Wypis z kartoteki budynków z dnia 09-12-2020 r. 

 

   Oznaczenie w kartotece budynków:  

województwo śląskie,  

powiat: bielski,  

gmina Wilkowice,  

jednostka ewidencyjna: 240210_2.Wilkowice,  

obręb: 240210_2.007, Wilkowice,  

nr jednostki rejestrowej G1345,  

Pozycja w kartotece budynków: 240210_2.0007.G1345,  

nr ewidencyjny budynku 1550, 
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działka: 240210_2.0007.2360/3 

identyfikator budynku 240210_2.0007.1550_BUD,  

Adres budynku: ul. Szczytowa 10,  

Rodzaj KST budynki mieszkalne, 

Klasa POKB: brak danych 

Główna funkcja: brak danych  

liczba kondygnacji: nad/pod 2/1,  

pow. zabudowy 112 m2. 

Status: wybudowany 

Konstrukcja ścian zewnętrznych: murowana 

 

Stan otoczenia 

 

Nieruchomość położona po wschodniej strony ul. Żywieckiej i po wschodniej stronie nowej 

obwodnicy S1. Urząd Gminy, szkoła i centrum miejscowości znajdują się po zachodniej 

stronie drogi S1. Nieruchomość położona w terenie zurbanizowanym, przy asfaltowej ulicy 

Szczytowej 10, o niskim natężeniu ruchu drogowego. Wyceniana nieruchomość sąsiaduje od 

zachodu z ulicą Szczytową, od południa, od wschodu i północy z nieruchomościami 

zabudowanymi o charakterze mieszkalnym jednorodzinnym. W sąsiedztwie wycenianej 

nieruchomości występuje zabudowa mieszkaniowa . Obiekty użyteczności publicznej: szkoła, 

Urząd Gminy, zabudowa usługowa są zlokalizowane w odległości ok 1700m,  do zjazdu na 

drogę krajową S1 jest około 800 m, do centrum Bielska -Białej 8 km. 

Czynniki środowiskowe, takie jak zieleń i hałas, są typowe dla tego rodzaju terenów. 

Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej 

 

Nieruchomość podłączona jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, 

gazowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi ul. Szczytowej, o nawierzchni 

asfaltowej. W zachodniej granicy znajduje się złup energetyczny niskiego napięcia. 

Ponadto na działce znajduje się studnia (nieczynna). 

Stan zagospodarowania nieruchomości 

 

Nieruchomość położona jest we wsi Wilkowice przy ul. Szczytowej. Teren wycenianej 

nieruchomości gruntowej zabudowanej jest równy, o kształcie prostokąta. Nieruchomość 

w centralnej części jest zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, o powierzchni 

zabudowy 179,99 m2.  

Od strony zachodniej wjazd na posesję utwardzony kostką betonową. Nieruchomość 

ogrodzona w całości, od południa, wschodu, północy siatką metalową na słupkach, osadzonych 

na betonowej podmurówce, od strony zachodniej ulicy Szczytowej wjazd poprzez bramę 

dwuskrzydłową, wejście przez furtkę, ogrodzenie słupki murowane, oblicowane cegłą 

klinkierową, sztachety drewniane. 

 

Działka w części niezabudowanej zagospodarowana zielenią, trawą koszoną, drzewa: świerki  

sosny, tuje, cyprysy, magnolia, wierzby japońskie drzewka owocowe, róż. 

Na działce znajduje się drewniana altana ogrodowa, kryta papą. 

Budynek mieszkalny:  Budynek konstrukcji murowanej. W budynku istnieje możliwość 

wydzielenia 3 odrębnych mieszkań, na każdej kondygnacji, na poddaszu zamontowany został 

dodatkowy podlicznik energii elektrycznej, umożliwiający rozliczenie zużycia energii tylko 

dla tej kondygnacji. 



Operat szacunkowy nr 18/12/2020 

strona 9                                               15.12.2020 r. 

GEM. pl Iza Razowska, Czechowice – Dziedzice ul. Junacka 10A, kom.605 655 550 

rok budowy lata 80-te XX w. 

pozwolenie na budowę z 1977r, aneks do pozwolenia na 

budowę z roku 1980 r.(budowa garażu) 

zgłoszenie do użytkowania obiektu budowlanego 1996 r. 

rozbudowa budynku przeprowadzona w roku 2013- budowa  

lukarny w dachu dwuspadowym  

funkcja/cechy budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy 

z poddaszem użytkowym i garażem 

sposób użytkowania mieszkalny jednorodzinny 

Konstrukcja budynku – tradycyjna murowana 

- ilość kondygnacji przyziemie, parter, poddasze użytkowe 

na każdej kondygnacji znajdują się kuchnia i łazienka, 

kondygnacje posiadają niezależne wejścia z klatki 

schodowej, bądź wiatrołapu, mogą funkcjonować jako trzy 

niezależne mieszkania 

- podpiwniczenie brak 

- fundamenty beton żwirowy, ściany murowane z cegły pełnej i z pustaków 

na zaprawie cementowo wapiennej, 

-ściany konstrukcyjne 

nadziemia 

ściany murowane z pustaków na zaprawie cementowo 

wapiennej, 

-ścianki działowe  murowane  

-schody wejściowe zewnętrzne na taras nad garażem drewniane,  

wewnętrzne z przyziemia na parter betonowe oblicowane 

drewnem, z parteru na poddasze drewniane w lekkiej 

konstrukcji  

- stropy wylewane, żelbetowe  

- dach dwuspadowy drewniany,  kryty papą 

rynny i rury spustowe PCV 

Wykończenie  

- stolarka ➢ okna: PCV  

➢ drzwi: od frontu drzwi wejściowe drewniane,  

➢ drzwi wewnętrzne przeszklone, drzwi wewnętrzne pełne, 

płycinowe.  

-tynki i okładziny zewnętrzne Ocieplony, otynkowany, tynk malowany 

-tynki wewnętrzne tynki cementowo-wapienne, gładzie gipsowe, tynki 

malowane, boazeria, płytki ceramiczne 

w salonie w przyziemiu boazeria drewniana oraz częściowo 

ściany wykończone kamieniem dekoracyjnym, 

w wiatrołapie i na klatce schodowej boazeria 

drewnopodobna, 

w łazienkach i kuchni na parterze płytki ceramiczne  

 w pokojach ściany malowane 

 w korytarzu na parterze ściany wykończone panelami 

ozdobnymi 

-posadzki, podłogi przyziemie: płytki ceramiczne  

parter: płytki ceramiczne w łazience, kuchni, przedpokoju 

w pokojach panele podłogowe,  
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-sufity tynk cementowo wapienny, gładź gipsowa, sufity 

malowane, na schodach , wiatrołapie panele styropianowe 

drewnopodobne 

- rynny, rury spustowe pcv  

-źródło ciepła piec c.o. węglowy, piec gazowy, zasobnik na ciepłą wodę, 

(grzejniki panelowe) 

-standard wykończenia  średni 

-zużycie ➢ funkcjonalne – niskie 

➢ techniczne - niskie 

➢ środowiskowe – niskie 

Zestawienie powierzchni 

użytkowej poszczególnych 

pomieszczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wyceny zostanie przyjęta 

powierzchnia użytkowa równa 

179,99 m2 

 

PRZYZIEMIE 

garaż 21,10  m2 - m2 

wiatrołap 7,26 m2 7,26 m2 

salon 32,54 m2 32,54 m2 

przedpokój 5,70 m2 5,70 m2 

kuchnia 8,48 m2 8,48 m2 

kotłownia 9,91 m2 - m2 

korytarz 2,10 m2 2,10 m2 

wc 1,17 m2 1,17 m2 

razem 88,26 m2 57,25 m2 

PARTER 

Salon 13,49 m2 13,49 m2 

Pokój 12,87 m2 12,87 m2 

Pokój 12,73 m2 12,73 m2 

Pokój 14,05 m2 14,05 m2 

Kuchnia 10,24 m2 10,24 m2 

Korytarz 2,10 m2 2,10 m2 

łazienka 4,02 m2 4,02 m2 

Razem: 69,50 m2 69,50 m2 

PODDASZE 

pokój 22,70 m2 15,74 m2 

pokój 17,60 m2 14,59 m2 

pokój 11,47 m2 5,49 m2 

przedpokój 5,82 m2 4,59 m2 

kuchnia 7,61 m2 6,47 m2 

korytarz 3,34 m2 2,71 m2 

łazienka 5,71 m2 3,65 m2 

Razem: 74,25 m2 53,24 m2 
Łączna powierzchnia 

całkowita   
232,01 m2   

Łączna powierzchnia użytkowa 179,99 m2 
 

Instalacja elektryczna 230V 

Instalacja wodna z sieci miejskiej 

Instalacja kanalizacyjna do sieci miejskiej 

Instalacja gazowa z sieci miejskiej 

Wyposażenie dodatkowe Rolety zewnętrzne, antywłamaniowe,  

Kominek, taras nad całym garażem, dodatkowo z każdego 

pokoju wyjście na balkon lub taras. 
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6. OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI 

 

Zgodnie art. 4.pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073 z dnia 02.06.2017 r. z późn.zm) „ Ustalenie 

przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.” 

Dla działek 2359/1, 2360/3 sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

 

Zgodnie z Uchwałą XLIV/366/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31.01.2018 r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice obejmującego obszar 

od. Ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku 

północnym do granic administracyjnych Gminy (Dz. U Woj. Śl. Z 2018 r poz 962 z dn. 

13.02.2018) działki znajdują się w terenie opisanym jako: 

 

MN5-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

 

§ 19. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 

„MN1–44”.  

2. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

3. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki gospodarcze);  

2) usługi nieuciążliwe;  

3) zieleń urządzona;  

4) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej urządzenia komunikacji (dojścia, 

dojazdy, miejsca parkingowe);  

6) w terenach „MN3–7”, „MN14”, „MN20”, „MN21”, „MN23”, „MN24”, „MN28–34”, 

„MN36” budynki letniskowe na działkach budowlanych o powierzchni min. 400 m2 ; 7) 

utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej.  

4. W terenach ustala się:  

1) w terenach „MN14”, „MN15”, „MN20” położonych w strefie 50 metrów od cmentarza dla 

budynków istniejących dopuszcza się wyłącznie wykonywanie remontów i przebudowy;  

2) w pozostałych terenach możliwość wykonywania robót budowlanych, oraz zmiany 

sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;  

3) możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych - wbudowanych lub wolnostojących, przy 

czym powierzchnia zabudowy obiektów wolnostojących o funkcji usługowej nie może 

stanowić więcej niż 40% powierzchni zabudowy na działce;  

4) dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość realizacji obiektów gospodarczych 

związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową, zgodnie z Prawem 

budowlanym;  

5) minimalną powierzchnię dla nowo wydzielanych działek budowlanych:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej - 800 m2 ,  

b) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej - 600 m2 dla jednego segmentu,  

c) dla zabudowy letniskowej w terenach „MN3–7”, „MN14”, „MN20”, „MN21”, „MN23”, 

„MN24”, „MN28–34”, „MN36” - 400 m2 ,  

d) dopuszcza się zmniejszenie wynikające z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe 

niż 10% dla powierzchni działki 
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7. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY 

 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej działki gruntowej dla potrzeb postępowania 

upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności: 

• Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygn. akt VI GU 404/20 of, z dnia 

11.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 

• Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygn. akt VI GU 403/20 of, z dnia 

11.09.2020 r.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 

Art. 61. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy 

zaspokojeniu wierzycieli upadłego. 

Art. 62. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia 

upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z zastrzeżeniem 

art. 63-67. 

Art. 68. 1. Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca ustala skład masy upadłości na podstawie 

wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspornych. 

2. W razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu sędzia-komisarz może 

postanowić, aby ustalenia składu masy dokonał upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego. 

Art. 69. 1. Ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza. 

2. Wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania majątku wchodzącego do masy 

upadłości. 

3. Domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia 

upadłości należą do majątku upadłego. 

 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (dalej uogn),  

Art.4.uogn: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami 

składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot 

własności 

6)  wycenie nieruchomości- należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego 

dokonuje się określenia wartości nieruchomości 

6a) określeniu wartości nieruchomości  - należy przez to rozumieć określanie wartości 

nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości 

8) szacowaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć czynności związane 

z określaniem wartości nieruchomości.” 

Art. 7. uogn: „Jeżeli istnieje potrzeba określania wartości nieruchomości, wartość tę określają 

rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V.” 

art.13.1: 

” Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem 

obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany 

i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania 

w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone 

jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych 

przedsiębiorstw oraz jako majątek fundacji.” 

Art. 67. 1. uogn: „Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości.” 

Art. 149. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wszystkich nieruchomości, bez względu 

na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel 

wyceny, z wyłączeniem określania wartości nieruchomości w związku z realizacją ustawy o 

scalaniu i wymianie gruntów. 
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Art. 150. 1. W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:  

1) określenia wartości rynkowej;  

2) określenia wartości odtworzeniowej; 

2. Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.  

3. Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne 

użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a 

także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne. 

Art.151. uogn: „Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu 

wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach 

rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia 

umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji 

przymusowej”. 

 

WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, celem sporządzenia wyceny, stanem rynku 

nieruchomości porównywalnych oraz uwarunkowaniami wycenianej nieruchomości w 

procesie wyceny określono wartość rynkową nieruchomości. 

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego: §3.1. „określenie wartości 

nieruchomości polega na określaniu wartości prawa własności lub innych praw do 

nieruchomości.” 

W niniejszym operacie szacunkowym jako podstawę do obliczeń przyjęto: 

- wartość rynkową nieruchomości gruntowych jako przedmiot prawa własności, dla 

aktualnego sposobu użytkowania, co wynika z następujących czynników: 

• celu wyceny, 

• stanu rynku nieruchomości, 

• uwarunkowań prawnych szacowanej nieruchomości. 

 Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania oznacza wartość rynkową 

rozumianą, jak w jej definicji przy przyjęciu dodatkowego założenia, że nieruchomość będzie 

nadal wykorzystywana zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania. 

Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania, który stanowi optymalne 

wykorzystanie, wyklucza element spodziewanej wartości dla alternatywnego sposobu 

użytkowania i możliwy wzrost wartości związany ze specjalnymi inwestycjami. 

Średnio dobrze rozwinięty rynek i dostępność danych o nieruchomościach podobnych, 

które były przedmiotem obrotu rynkowego, jak również cel wyceny i rodzaj nieruchomości 

zadecydował o wyborze podejścia i metody wyceny.  

 Do wyceny nieruchomości jako przedmiotu prawa własności zastosowano podejście 

porównawcze, metodę porównywania parami. 

 

Procedura postępowania przy zastosowaniu podejścia porównawczego 

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. Przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest 

znajomość cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej 

przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen.  

Procedura postępowania przy zastosowaniu metody porównywania parami  

1. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych, o znanych cenach transakcyjnych 

i cechach, stanowiącego podstawę wyceny. 
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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 

nieruchomości 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 

nieruchomości wycenianej i nieruchomości wybranych do porównań.  

9. Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do porównań 
przy użyciu określonych poprawek.  

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  

jednostkowej i liczby jednostek  porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy 

lokalu). 

Jako jednostkę porównawczą dla budynku mieszkalnego przyjęto 1m2 powierzchni użytkowej 

budynku. 

 

8. CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI  

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gminie Wilkowice 

Gmina Wilkowice leży w południowej części  województwa śląskiego (w dolinie Białej, 

pomiędzy Bielskiem-Białą, a gminami Łodygowice i Buczkowice. Gmina administracyjnie 

należy do powiatu bielskiego. W skład gminy wchodzą 3 jednostki osadnicze: Wilkowice - 

ośrodek gminny oraz Bystra i Meszna, o łącznej powierzchni 34 km2. 

Według danych z 31 grudnia 2012 gminę zamieszkiwały 13 092 osoby, z kolei w roku 2016 

populacja gminy wynosiła 13 327 osób.  

Gmina graniczy: 

• od północy z miastem Bielsko-Biała i gminą Kozy, 

• od zachodu z miastem Bielsko-Biała, 

• od południa z gminą Buczkowice i miastem Szczyrk, 

• od południowego - wschodu z gminą Łodygowice (pow. żywiecki), 

• od wschodu z gminą Czernichów (pow. żywiecki). 

Elementy wynikające z położenia mające wpływ na stan obecny oraz rozwój gminy: 

• dogodne powiązania komunikacyjne z Bielskiem-Białą - ośrodkiem 

ponadregionalnym, 

• rejon górski Beskidów bardzo atrakcyjny pod względem przyrodniczo - krajobrazowo 

- wypoczynkowym (zwłaszcza Szczyrk). 

 

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE  

 

Stopa bezrobocia w podregionie bielskim uzyskana w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Bielsku-Białej kształtowała się następująco: 
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Liczba osób bezrobotnych według stanu na dzień 30.10.2020 r.: 

Miasto Bielsko-Biała Powiat Bielski Razem PUP 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

2667 1408 2609 1429 5276 2837 

 

Stopa bezrobocia według stanu na dzień 30.09.2020 r.: 

  

Miasto Bielsko-Biała Powiat Bielski Województwo Śląskie Polska 

2,5% 4,3% 4,8% 6,1% 

Dane Narodowego Banku Polskiego: 

Narodowy Bank Polski opublikował 16 listopada 2020r. komunikat o wskaźnikach inflacji 

bazowej w październiku 2020 r. W relacji rok do roku inflacja: 

-po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., 

wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej; 

-po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,0 proc., wobec 3,2 % miesiąc 

wcześniej; 

-po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,2 proc., wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej; 

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i 

największej dynamice, wyniosła 3,1 proc., wobec 3,2 proc miesiąc wcześniej. 

W październiku 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 3,1 proc. r/r (o 0,1 pp. w stosunku 

do września br.). 

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga 

zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego 

koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej 

analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej 

identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też 

określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez 

krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.  

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po 

wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna 

prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) 

ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod 

wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji 

na krajowym i światowym rynku rolnym..  

9. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

 

Analiza rynku nieruchomości zabudowanych. 

Rynkiem właściwym dla przedmiotowej wyceny jest rynek nieruchomości gruntowych 

stanowiących przedmiot prawa własności, zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi oraz mieszkalnymi jednorodzinnymi z garażami lub zapleczem 

gospodarczym, o podanych, w aktach notarialnych powierzchniach użytkowych.  Okres 

badania rynku 3 lata tj. od grudnia 2018 do grudnia 2020. Obszar badania rynku: województwo 

śląskie, powiat bielski, gmina Wilkowice. Uzyskano 84 transakcji dla których statystyki i 

rozkład są następujące: 
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Statystyki 1. 

 

Nazwa Wartość 

Ilość transakcji 84 

Data minimalna 2018-01-03 

Data maksymalna 2020-08-13 

Powierzchnia minimalna 45,00 m2 

Powierzchnia maksymalna 382,00 m2 

Cena minimalna netto 349,21 zł 

Cena średnia netto 2 837,59 zł 

Cena maksymalna netto 9 384,16 zł 

Mediana netto 2 501,47 

Odchylenie standardowe 

netto 

1 621,86 

 

Rozkład 1.  

 

 
 

Dla potrzeb określenia tendencji cenowych przeanalizowano transakcje pod kątem zmian  

w czasie. Wykres zależności ceny jednostkowej od daty transakcji przedstawiono poniżej: 

 

Trend: 
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Z 84 transakcji wybrano nieruchomości gruntowe zabudowane położone w miejscowości 

Wilkowice. Uzyskano 45 transakcji dla których statystyki i rozkład są następujące: 

Statystyki 2. 

 

Nazwa Wartość 

Ilość transakcji 45 

Data minimalna 2018-01-03 

Data maksymalna 2020-08-13 

Powierzchnia minimalna 47,21 m2 

Powierzchnia maksymalna 382,00 m2 

Cena minimalna netto 782,12 zł 

Cena średnia netto 2 524,99 zł 

Cena maksymalna netto 6 428,57 zł 

Mediana netto 2 100,00 

Odchylenie standardowe 

netto 

1 224,15 

Rozkład 2.  

 
 

Dla potrzeb określenia tendencji cenowych przeanalizowano transakcje pod kątem zmian  

w czasie. Wykres zależności ceny jednostkowej od daty transakcji przedstawiono poniżej: 

 

Trend: 
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Z 45 transakcji wybrano nieruchomości gruntowe zabudowane w zabudowie wolnostojącej, 

pomijając zabudowę półzwartą szeregowa, wybrano budynki z lat powojennych, które 

powstały w latach od 50-tych XX w. do 90-tych XX w., w stanie zaawansowania; 

wykończony, pominięto budynki w stanie deweloperskim lub do wykończenia. Uzyskano 20 

transakcji, dla których statystyki i rozkład są następujące. 

Statystyki 3. 

Nazwa Wartość 

Ilość transakcji 20 

Data minimalna 2018-01-03 

Data maksymalna 2020-08-13 

Powierzchnia minimalna 78,37 m2 

Powierzchnia maksymalna 382,00 m2 

Cena minimalna netto 782,12 zł 

Cena średnia netto 2 352,42 zł 

Cena maksymalna netto 5 408,69 zł 

Mediana netto 2 216,67 

Odchylenie standardowe 

netto 

1 035,24 

Rozkład 3.  

 
Z uzyskanych 20 transakcji wybrano nieruchomości z obrębu Wilkowice (bez obrębu Huciska) 

budynki o powierzchni użytkowej do 200 m2, na działkach o powierzchni od 800 m2 do 2000 

m2, o cenach typowych, rynkowych z przedziału cen zaznaczonego przez linie pionowe 

obrazujące odchylenie standardowe od mediany. Pozostało 10 transakcji, dla których 

otrzymano wyniki: 

Statystyki 4. 

Nazwa Wartość 

Ilość transakcji 10 

Data minimalna 2018-06-29 

Data maksymalna 2020-08-13 

Powierzchnia minimalna 83,11 m2 

Powierzchnia maksymalna 200,00 m2 

Cena minimalna netto 1 600,00 zł 

Cena średnia netto 2 377,84 zł 

Cena maksymalna netto 3 126,99 zł 

Mediana netto 2 447,92 

Odchylenie standardowe netto 510,72 
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Rozkład 4.  

 

 
 

Trend 

 
 

Z 10 transakcji wybrano transakcje nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi o ułamku 

nabywanego prawa równego 1. Pozostało 6 transakcji nieruchomościami najbardziej 

podobnymi do nieruchomości wycenianej, dla których statystyki i rozkład są następujące: 

Statystyki 5: 

Nazwa Wartość 

Ilość transakcji 6 

Data minimalna 2018-06-29 

Data maksymalna 2019-12-25 

Powierzchnia minimalna 94,34 m2 

Powierzchnia maksymalna 200,00 m2 

Cena minimalna netto 1 800,00 zł 

Cena średnia netto 2 488,83 zł 

Cena maksymalna netto 3 126,99 zł 

Mediana netto 2 604,89 

Odchylenie standardowe netto 506,29 

 

 

Rozkład  5 
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Trend 

 
 

Na podstawie wykresu i odrębnych analiz widoczna jest względna stabilizacja cen w czasie. 

W związku z powyższym przyjęto trend wysokości 0% w skali roku.  

Ze względu na przyjęty 0% trend ceny zaktualizowane na dzień wyceny nieruchomości 

wycenianej, są tożsame z cenami transakcyjnymi, z aktów notarialnych.   

 

 

Dla potrzeb wyceny działki przeznaczonej na tereny rolne określono: 

- rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi 

- obszar rynku: powiat bielski, gmina Wilkowice, miejscowość Wilkowice, 

- okres badania cen transakcyjnych: od czerwca 2018 do grudnia 2020. 
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10. OKREŚLENIE WARTOŚCI  NIERUCHOMOŚCI 

 

Do wyceny nieruchomości, przyjęto najbardziej podobne nieruchomości. 

Na potrzeby szacowania, ustalono cechy rynkowe i przyjęto następującą skalę ocen podaną  

w tabeli: 
Ocena rynku w aspekcie cech rynkowych 

 

Lp. Cechy rynkowe Ocena 

1. Położenie 

5-bardzo dobre – nieruchomości położone na terenie gminy 

Wilkowice, w miejscowości Wilkowice, w strefie środkowej 

miejscowości, na północ od  ul. Wyzwolenia, po prawej stronie 

głównego ciągu komunikacyjnego ul. Żywiecka 

4- dobre – nieruchomości położone na terenie gminy Wilkowice, w 

miejscowości Wilkowice, w strefie środkowej w strefie, na południe 

ul. Wyzwolenia, po lewej stronie drogi S1 

3- średnie – nieruchomości położone na terenie gminy Wilkowice, w 

miejscowości Wilkowice, w strefie peryferyjnej miejscowości, przy 

południowej granicy gminy, pomiędzy drogą S1 a ul. Żywiecką 

2. 
Powierzchnia 

użytkowa  

5 – bardzo dobra, powierzchnia użytkowa do 110 mkw 

4 – dobra, powierzchnia użytkowa od 111 mkw do 180 mkw 

3 – średnia, powierzchnia użytkowa od 181 mkw  

3. Stan techniczny 

5- dobry; budynek w stanie umożliwiającym użytkowanie bez 

dodatkowych nakładów, 

4- średni: budynek wymaga odświeżenia lub remontu bieżącego  np. 

przemalowania ścian 

3- zadawalający: budynek do kapitalnego remontu 

4. 
Powierzchnie 

dodatkowe 

5-dodatkowo garaż, na garażu duży taras, liczne balkony, obiekt małej 

architektury (altana)  

4- dodatkowo garaż, na garażu duży taras lub dwa budynki 

gospodarcze (np. stodoła) 

3-brak dodatkowych powierzchni pomocniczych 

5. Wielkość gruntu 

5- dobra; działki o pow. od 1401 mkw. 

4 –średnia: działki o pow. od 801 mkw do 1400 mkw 

3- słaba: działki do 800 mkw 

 

 

 

Wagi cech rynkowych 

Analiza rynku pozwoliła ustalić wpływ poszczególnych cech nieruchomości na cenę, a więc 

ustalić wagę cech rynkowych. Wagi cech rynkowych określono korzystając z danych 

uzyskanych w biurach obrotu nieruchomościami, badając preferencje nabywających oraz na 

podstawie wyliczeń programu ZAWAM Marek Zawadzki.  
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Zestawienie cech rynkowych i ocen oraz wag   

     

15,00% 40,00% 10,00% 15,00% 20,00% 

Położenie Powierzchnia użytkowa Stan techniczny Powierzchnie dodatkowe Wielkość gruntu 

5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 

 

Wybrano do porównań wyróżnione nieruchomości podobne pod względem cech rynkowych 

do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, których ceny są wiarygodne. 
Baza nieruchomości, na podstawie której dokonano wyceny 
        

L.p. 
Położenie 

nieruchomości 
Gmina Miejscowość Data_trans 

Cena_trans    
[zł] 

Powierzchnia   
[m2] 

Cena 
jedn.  

[zł/m2] 

1 bielski Wilkowice WILKOWICE 4 sty 19 360 000,00 200,00 1 800,00 

2 bielski Wilkowice WILKOWICE 23 lis 18 360 000,00 182,00 1 978,02 

3 bielski Wilkowice WILKOWICE 26 kwi 19 410 000,00 160,00 2 562,50 

4 bielski Wilkowice WILKOWICE 11 paź 18 291 200,00 110,00 2 647,27 

5 bielski Wilkowice WILKOWICE 29 cze 18 310 000,00 110,00 2 818,18 

6 bielski Wilkowice WILKOWICE 25 gru 19 295 000,00 94,34 3 126,99 

 

 

Położenie 
Powierzchnia 

użytkowa 
Stan techniczny 

Powierzchnie 
dodatkowe 

Wielkość gruntu 
Cena jedn.  

[zł/m2] 

Cena 
jedn.aktualiz.  

[zł/m2] 

 

5 3 5 3 4 1 800,00 1 800,00 Cmin 

3 3 3 3 5 1 978,02 1 978,02  

4 4 5 4 3 2 562,50 2 562,50  

3 5 4 3 4 2 647,27 2 647,27  

4 5 4 3 5 2 818,18 2 818,18  

5 5 3 4 4 3 126,99 3 126,99 Cmax 
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Poniżej zamieszczono opis zabudowanej nieruchomości wycenianej, zgodnie z przyjętymi 

stopniami ocen cech rynkowych: 

 

Lp. Cechy 

rynkowe 

Ocena 

1. Położenie 

bardzo dobre nieruchomość położona na terenie gminy 

Wilkowice, w miejscowości Wilkowice, w strefie środkowej 

miejscowości, na północ od  ul. Wyzwolenia, po prawej 

stronie głównego ciągu komunikacyjnego ul. Żywiecka 

5 

2. 
Powierzchnia 

użytkowa 

dobra- powierzchnia użytkowa od 111 mkw do 180 mkw 

 powierzchnia wyceniana 179,99 mkw 
4 

3. Stan techniczny 
dobry; budynek w stanie umożliwiającym użytkowanie bez 

dodatkowych nakładów 
5 

4. 
Powierzchnie 

dodatkowe 

dodatkowy garaż, duży taras, liczne balkony, obiekty małej 

architektury (altana) 
5 

5. Wielkość gruntu 
średnia: działki o pow. od 801 mkw do 1400 mkw  

działka wyceniana o pow. 997 m2 
4 

 

Porównanie ocen cech rynkowych (atrybutów) nieruchomości szacowanej i nieruchomości do 
bezpośrednich porównań 
      

L.p Nieruchomości 
Nieruch. 

szacowana 
Nieruch. 

podobna_1 
Nieruch. 

podobna_2 
Nieruch. 

podobna_3 

Nr nieruchomości w bazie ------ 3 4 6 

Data transakcji ------ 26 kwi 19 11 paź 18 25 gru 19 

Wartość nieruchomości   [zł] ------ 410 000,0 291 200,0 295 000,0 

Gmina Wilkowice Wilkowice Wilkowice Wilkowice 

Miejscowość WILKOWICE WILKOWICE WILKOWICE WILKOWICE 

Cena jedn. aktualizowana   [zł/m2] do szacowania 2 562,50 2 647,27 3 126,99 

1 Położenie 5 4 3 5 

2 Powierzchnia użytkowa 4 4 5 5 

3 Stan techniczny 5 5 4 3 

4 Powierzchnie dodatkowe 5 4 3 4 

5 Wielkość gruntu 4 3 4 4 

 
Wyniki szacowania metodą porównywania 
parami 

    

       

  
Nr nieruchomości z bazy do porównania 3 4 6 

Cena nieruchomości porównawczej Cp   [zł/m2] 2 562,50 2 647,27 3 126,99 

L.p Cechy rynkowe 
Udział cechy w 

ΔC [%]            
(waga cechy)   

Zakres 
kwotowy  
[zł/m2] 

Kwotowe poprawki korygujace ceny 
nieruchomości   [zł/m2] 

1 Położenie 15,00% 199,05 99,53 199,05 0,00 

2 Powierzchnia użytkowa 40,00% 530,80 0,00 -265,40 -265,40 

3 Stan techniczny 10,00% 132,70 0,00 66,35 132,70 

4 Powierzchnie dodatkowe 15,00% 199,05 99,53 199,05 99,53 

5 Wielkość gruntu 20,00% 265,40 132,70 0,00 0,00 
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Sumy: 100,00% 1 327,00 331,75 199,05 -33,18 

Ceny skorygowane o sumę poprawek Cw'=Cp+Σ popr    [zł/m2] 2 894,25 2 846,32 3 093,82 

Średnia arytmetyczna cen skorygowanych = wynik szacowania    
[zł/m2] 

2 944,80 

Współczynnik WK   

Uwzględniono z uwagi na częste remonty, w tym zmianę po 2010  
bryły budynku (wykonanie lukarny), bardzo dobrą funkcjonalność 
budynku – możliwość wydzielenia  trzech niezależnych  lokali 
mieszkalnych, zagospodarowana działkę   

Wk=1,05 

Średnia arytmetyczna cen skorygowanych uwzględniająca 
współczynnik Wk 

3092,04 

Powierzchnia nieruchomości szacowanej    [m2] 179,99 

Wartość nieruchomości przed zaokrągleniem    [zł] 556 536,28 

Wartość nieruchomości (zaokrąg. do  1 )    [zł] 557 000  

Uwaga: Obliczenia wyceny są dokonywane z pełną dokładnością, natomiast wyniki pośrednie na potrzeby niniejszej prezentacji są 
przedstawiane po zaokrągleniu, co może powodować jedynie wizualne rozbieżności w powyższych wartościach. 
 

11. WYNIK KOŃCOWY WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej księgą wieczystą 

BB1B/00041665/5  jako przedmiot prawa własności, określona w podejściu 

porównawczym, dla aktualnego sposobu użytkowania według stanu na dzień 08.12.2020 r., a 

cen na dzień 15.12.2020 r. wynosi: 
 

WN = 557 000 zł 
Słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy  złotych 

 

 

Uzasadnienie:  

Jest to wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu własności do nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, o powierzchni 

użytkowej  mkw, na działce o powierzchni 977 mkw. 

Otrzymany wynik za mkw powierzchni użytkowej budynku mieści się w cenach 

transakcyjnych z rynku lokalnego: 

 
Cena minimalna netto 1 800,00 zł 

Cena maksymalna netto 3 126,99 zł 

 
 

Porównując otrzymane wyniki do cen odnotowanych na analizowanym rynku nieruchomości 

należy stwierdzić, iż jest to wartość rynkowa możliwa do uzyskania. 

 

Analizując zawarte w latach 2018 – 2020 transakcje nieruchomości gruntowych 

zabudowanych, uwzględniając między innymi położenie, stan techniczny i powierzchnie 

dodatkowe oraz częste remonty, bardzo dobrą funkcjonalność budynku – możliwość 

wydzielenia  trzech niezależnych  lokali mieszkalnych, otrzymany wynik dla wycenianej 

nieruchomości można uznać za najbardziej obiektywny i odzwierciedlający stan rynku na 

dzień wyceny. 
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12. KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE 

 

• Niniejszy operat sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych PFSRM. 

• Zastrzega się wykorzystanie operatu do celu innego niż ten, dla którego został  

wykonany. 

• Operat nie powinien być publikowany (w całości lub w części) bez uzgodnienia 

z rzeczoznawcą formy i treści tej publikacji. 

• Autor nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte wycenianej nieruchomości, 

których nie można było stwierdzić przy dokonywaniu oględzin, ani też na podstawie 

dokumentacji technicznej lub prawnej. 

• Przyjęta w operacie szacunkowym ocena stanu technicznego przedmiotu wyceny nie 

stanowi jego opinii ani ekspertyzy technicznej. 

• Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla jakiego został 

sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba, że wystąpiły 

zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w 

art.156 ustawy. 

• Wyliczona wartość nieruchomości nie uwzględnia wysokości podatków ( w tym VAT) 

i opłat, jakie potencjalny nabywca będzie zobowiązany zapłacić w związku z jej 

nabyciem. 

 

13. ZAŁĄCZNIKI 

- orientacja –Gmina Wilkowice  1 : 15 000, 

- wypis z rejestru gruntów, 

- wypis z kartoteki budynków, 

- kopia mapy zasadniczej, skala 1: 500 

- kopia mapy ewidencyjnej, skala 1: 1000 

- elektroniczny wydruk z księgi wieczystej 

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygn. akt VI GU 404/20 of, z dnia 

11.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygn. akt VI GU 403/20 of, z dnia 

11.09.2020 r 

- Zaświadczenie o przyjęciu do użytkowania obiektu budowlanego UAN-7356-W/13/96 

- Inwentaryzacja powierzchni użytkowej budynku z 2013 r. opracowana przez Jarosława 

Kulińskiego 

- dokumentacja fotograficzne 

- świadectwo nadania uprawnień, 

- ubezpieczenie OC,   

 

Autorki operatu szacunkowego: 
 

 

 

Izabela Razowska                                        Marta Caniboł  

     

 

 

 

 

Czechowice-Dziedzice, dnia 15 grudzień 2020r. 

 


