
OPERAT  SZACUNKOWY 
NR 17/12/2020 

 
Określenie  wartości rynkowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

działki o numerze 670/14 oraz  
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki o numerze 670/15  

położonych 
w powiecie żywieckim, gminie Radziechowy -Wieprz, miejscowości 

Juszczyna,  
 

 
  

Autorki operatu szacunkowego:  
Izabela Razowska - Rz.M. nr uprawnień 4635,  
Marta Caniboł      - Rz.M. nr uprawnień 7115. 
 
Członkinie Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Silesia z siedzibą w Katowicach -IMAR SILESIA, 
Członkinie Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Katowicach. 
 

 
 

Wartość części nieruchomości została określona według stanu i cen na dzień 25 listopada 2020 r. 
 

 
Czechowice - Dziedzice, dnia 04 grudnia 2020 r. 
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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
1. Rodzaj nieruchomości: działka gruntowa 
zabudowana,  
Adres nieruchomości: 34-382 Juszczyna 355 
Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy 
w Żywcu, V Wydział Ksiąg  Wieczystych, 
BB1Z/00091579/1; dla działki nr 670/14 prawo 
własności nieruchomości wpisane jest na rzecz osoby 
fizycznej. 
Oznaczenie w ewidencji gruntów: województwo: 
śląskie, powiat: żywiecki, jednostka ewidencyjna: 
241710_2, Radziechowy- Wieprz, obręb: 
241710_2.0003, Juszczyna,  
- dz. nr 670/14, o powierzchni 0,0165 ha, oznaczenie 
użytku Br- PsIV o pow. 0,0165 ha. 
Opis wycenianej nieruchomości:  
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie półzwartej. 
Budynek jest 3kondygnacyjny, murowany, z lat 80tych, niepodpiwniczony.  
 

2. Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa 
niezabudowana 
Adres nieruchomości: 34-382 Juszczyna 
Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg  Wieczystych, 
BB1Z/00091580/1; dla działki nr 670/15 prawo 
własności nieruchomości wpisane jest na rzecz osób 
fizycznych. 
Oznaczenie w ewidencji gruntów: województwo: 
śląskie, powiat: żywiecki, jednostka ewidencyjna: 
241710_2, Radziechowy- Wieprz, obręb: 
241710_2.0003, Juszczyna,  
- dz. 670/15, o powierzchni 0,0220 ha, oznaczenie 
użytku PsIV o pow. 0,0220 ha. 
Opis wycenianej nieruchomości:  
Działka niezabudowana stanowi drogę dojazdową do działki zabudowanej nr 670/14. Działka 
utwardzona jest kamieniem, płytami betonowymi. 
 

Cel wyceny: Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb postępowania 
upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Sygn. akt VI GU 357/20 of, z dnia 
11.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. 
 

Wartość rynkowa części nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki  nr 670/14 objętej księgą 
wieczystą BB1B/00091579/1 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki  nr 670/15  
objętej księgą wieczystą BB1Z/00091580/1, jako przedmiot prawa własności, określona w podejściu 
porównawczym, dla aktualnego sposobu użytkowania, według stanu i cen na dzień 25.11.2020 r. 
wynosi: 

WR=184 260 zł 
Słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 

 
Data sporządzenia operatu szacunkowego:  04 grudnia 2020 r. 
Autorki operatu szacunkowego: 
Izabela Razowska                                                                           Marta Caniboł                                                 
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU WYCENY 

1. Przedmiot wyceny:  
Rodzaj nieruchomości: działka gruntowa zabudowana,  
Adres nieruchomości: 34-382 Juszczyna 355 
Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg  Wieczystych, 
BB1Z/00091579/1; dla działki nr 670/14 prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz 
osoby fizycznej. 
Oznaczenie w ewidencji gruntów: województwo: śląskie, powiat: żywiecki, jednostka ewidencyjna: 
241710_2, Radziechowy- Wieprz, obręb: 241710_2.0003, Juszczyna,  
- dz. nr 670/14, o powierzchni 0,0165 ha, oznaczenie użytku Br-PsIV o pow. 0,0165 ha. 
 
2. Przedmiot wyceny:  
Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana 
Adres nieruchomości: 34-382 Juszczyna 
Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg  Wieczystych, 
BB1Z/00091580/1; dla działki nr 670/15 prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz osób 
fizycznych. 
Oznaczenie w ewidencji gruntów: województwo: śląskie, powiat: żywiecki, jednostka ewidencyjna: 
241710_2, Radziechowy- Wieprz, obręb: 241710_2.0003, Juszczyna,  
- dz. 670/15, o powierzchni 0,0220 ha, oznaczenie użytku PsIV o pow. 0,0220 ha. 
 
Zakres wyceny: 
Wycena dotyczy określenia wartości rynkowej części nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, działki nr 670/14 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 
670/15, 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 357/20 of, z 
dnia 11.09.2020 r. Sad 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, Marii Maluchnik nieprowadzącej działalności 
gospodarczej  w postępowaniu upadłościowym, sygnatura akt VI GU 357/20 of. 
Zleceniobiorcą jest firma GEM.pl Iza Razowska z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, 
ul. Junacka 10A, reprezentowana przez rzeczoznawcę majątkowego Izabelę Razowską, 
współautorkę operatu szacunkowego. 

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). 
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 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/00091579/1 
 wydruk z elektronicznej z księgi wieczystej BB1Z/00091580/1 
 Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygn. akt VI GU 357/20 of, z dnia 

11.09.2020 r.  
 Uchwała nr XLIII/284/14 Rady Gminy Radziechowy -Wieprz z dnia 27marca 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Radziechowy- Wieprz, w obszarach Radziechowy, Przybędza, Wieprz-1, Wieprz-2, 
Wieprz-3, Brzuśnik, Bystra i Juszczyna 

 materiały otrzymane od właściciela (operat z 2012r.), 
 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 25.11.2020 r.–  oględziny przedmiotu wyceny, 

wykonanie zdjęć. 

4. OKREŚLENIE ISTOTNYCH DAT DLA OPERATU SZACUNKOWEGO 

Data sporządzenia wyceny:                                     04 grudzień 2020 r. 
Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:         25 listopada 2020 r. 
Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny:       25 listopada 2020 r. 
Data oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej:          25 listopada 2020 r. 
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5. OPIS I 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  

1.Dla wycenianej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę  wieczystą: BB1Z/00091579/1 
 
Typ księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 

 

Dział I-O – „Oznaczenie nieruchomości” 
Numer nieruchomości: 2. 
Działki ewidencyjne: 
Numer działki: 3993 
Województwo: śląskie 
Powiat: żywiecki 
Miejscowość: Juszczyna, 
Sposób korzystania: rola zabudowana 
Przyłączenie (nr księgi, z której odłączono działkę) /00062569/ 
 
Numer działki 670/14 
Województwo: śląskie 
Powiat: żywiecki 
Miejscowość: Juszczyna, 
Sposób korzystania: rola zabudowana 
Przyłączenie (nr księgi, z której odłączono działkę) /00050982/ 
 
Numer działki 670/5 
Województwo: śląskie 
Powiat: żywiecki 
Miejscowość: Juszczyna, 
Sposób korzystania: PS- pastwiska trwałe 
Przyłączenie (nr księgi, z której odłączono działkę) BB1Z/00107349/6  
Obszar: 1196,00m2 
Obszar całej nieruchomości: 0,2311ha 
Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków B 
 
Dział I – SP – „Spis praw związanych z własnością” 
Brak wpisów 
 
Dział II– „Własność” 
Lista wskazań udziałów w prawie/wielkość udziału lp. 1  1/1 
Osoba fizyczna Maria Maluchnik  /Jan, Franciszka/ 
Pesel 63032417523 
Podstawa wpisu: 
Umowa darowizny 3389/95 z dn. 1995-09-18 
Umowa zamiany 3776/2008 z dnia 17-07-2008 
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Dział III– „Prawa, roszczenia i ograniczenia” 
Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki) 
REP.C. / KOMO / 206404 / 20 - 2020-11-04, 09:58:03 
1. 1 DZ. KW. / BB1Z / 13438 / 20 / 1 - 2020-11-04, 10:42:51 - WPIS WSZCZĘCIA EGZEKUCJI 

 
Dział IV „ Hipoteka” 
 
Lp. 1. --- 

Numer hipoteki (roszczenia) 1 

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA 

Suma (słownie), waluta 
190997,70 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET 
DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM 70/100) ZŁ 

Odsetki (rodzaj) ZMIENNE 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / 
wierzytelność) 

Lp. 1. 1 KREDYT 

Termin zapłaty 2037-06-30 

Inne informacje UMOWA KREDYTU NR 111351 

Rodzaj zmiany Lp. 1. 

ZMIANA WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO Z :"GETIN BANK 
SPÓŁKA AKCYJNA DOMBANK HIPOTECZNY ODDZIAŁ W 
ŁODZI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH" NA: "PROKURA 
NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ WE 
WROCŁAWIU" 

Wierzyciel hipoteczny 

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

Lp. 1. 
PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, WROCŁAW, 
14031742900000 

 
 
Lp. 2. --- 

Numer hipoteki (roszczenia) 2 

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA 

Suma (słownie), waluta 
133698,39 (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET 
DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM 39/100) ZŁ 

Odsetki (rodzaj) ZMIENNE 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / 
wierzytelność) 

Lp. 1. 1 
ODSETKI ORAZ INNE NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCE Z 
UMOWY KREDYTU 

Termin zapłaty 2037-06-30 

Inne informacje UMOWA KREDYTU NR 111351 

Rodzaj zmiany Lp. 1. 

ZMIANA WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO Z :"GETIN BANK 
SPÓŁKA AKCYJNA DOMBANK HIPOTECZNY ODDZIAŁ W 
ŁODZI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH" NA: "PROKURA 
NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ WE 
WROCŁAWIU" 

Wierzyciel hipoteczny 

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

Lp. 1. 
PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, WROCŁAW, 
14031742900000 

Uwaga; 
1. Wysokość hipoteki nie wpływa na określaną wartość rynkową nieruchomości 
 
2.Dla wycenianej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę  wieczystą: BB1Z/00091580/1 
 
Typ księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 

 

Dział I-O – „Oznaczenie nieruchomości” 
Numer nieruchomości: 2. 
Działki ewidencyjne: 
Numer działki 670/15 
Województwo: śląskie 
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Powiat: żywiecki 
Miejscowość: Juszczyna, 
Sposób korzystania: droga 
Przyłączenie (nr księgi, z której odłączono działkę) /00050982/ 
 
Dział I – SP – „Spis praw związanych z własnością” 
Brak wpisów 
 
Dział II– „Własność” 
Lista wskazań udziałów w prawie/wielkość udziału lp. 1  1/2 
Osoba fizyczna Czesław Polak  /Jan, Franciszka/ 
Lista wskazań udziałów w prawie/wielkość udziału lp. 2  1/2 
Osoba fizyczna Maria Maluchnik  /Jan, Franciszka/ 
Pesel 63032417523 
Podstawa wpisu: 
Umowa darowizny 3389/95 z dn. 1995-09-18 
Akt własności ziemi 71/R-W/79 z dnia 15-11-1979 
Dział III– „Prawa, roszczenia i ograniczenia” 
Brak wpisów 

Dział IV „ Hipoteka” 
Brak wpisów 

Stan techniczno - użytkowy  

1.Określenie stanu według wypisu z rejestru gruntów z dnia 25-11-2020 r. wydanego przez 
Starostę Powiatowego w Żywcu: 
Oznaczenie w ewidencji gruntów:  
województwo: śląskie 
powiat: żywiecki 
jednostka ewidencyjna: 241710_2, Radziechowy -Wieprz 
obręb ewidencyjny: 241710_2.0003, Juszczyna 
nr jednostki rejestrowej: G913 
Właściciel działki:  
Udział/Forma władania: 1/1 własność  

Maluchnik Maria Bożena (Jan, Franciszka) 
            Adres: Juszczyna 355, 34-382 Juszczyna 
Działki ewidencyjne: 
- dz. nr 670/5 o powierzchni 0,1196 ha, oznaczenie użytku: PsIV- pastwiska trwałe, o pow. 
0,1196 ha,  
Id. Działki 241710_2.0003.670/5, arkusz mapy 1 kw BB1Z/00107349/6 
- dz. nr 670/14 o powierzchni 0,0165 ha, oznaczenie użytku: Br-PsIV- grunty rolne 
zabudowane o pow. 0,0165 ha  
Id. Działki 241710_2.0003.670/14 KW 91579 
- dz. nr 3993 o powierzchni 0,0950 ha, oznaczenie użytku: LsIV -lasy, o pow. 0,0950 ha  
Id. Działki 241710_2.0003.3993 KW 91579 
Uwaga; 

1. Stwierdza się niezgodność zapisów wypisu z ewidencji gruntów z zapisami księgi 
wieczystej w odniesieniu do działki 670/5 dla której zgodnie z powołanym wypisem z 
rejestru prowadzona jest KW BB1Z/00107349/6, działka 670/5 faktycznie ujawniona 
jest w księdze wieczystej BB1Z/00091579/1 
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2. W księdze wieczystej BB1Z/00091579/1 dla działki numer 3993 podano sposób 
korzystania: rola zabudowana, zgodnie z wypisem z rejestru gruntu działka 3993 
opisana jest jako LsIV – las. Faktyczny sposób użytkowania działki - las 

3. Brak kartoteki budynków stojących na działce nr 670/14 
 
2.Określenie stanu według wypisu z rejestru gruntów z dnia 25-11-2020 r. wydanego przez 
Starostę Powiatowego w Żywcu: 
Oznaczenie w ewidencji gruntów:  
województwo: śląskie 
powiat: żywiecki 
jednostka ewidencyjna: 241710_2, Radziechowy -Wieprz 
obręb ewidencyjny: 241710_2.0003, Juszczyna 
nr jednostki rejestrowej: G912 
Właściciele działki:  
Udział/Forma władania:  
1/2 współwłasność  
Maluchnik Maria Bożena (Jan, Franciszka) 
Adres: Juszczyna 355, 34-382 Juszczyna 
1/2 współwłasność  
Polak Czesław (Jan, Franciszka) 
Adres: Radziechowy 254 
 
Działki ewidencyjne: 
- dz. nr 670/15 o powierzchni 0,0220 ha, oznaczenie użytku: PsIV- pastwiska trwałe, o pow. 
0,0220 ha, Id. Działki 241710_2.0003.670/15, Rejon statystyczny: - 
arkusz mapy 2, kw; brak danych 
Uwaga; nie podano numeru księgi wieczystej dla działki. 

Stan otoczenia 

1.Wyceniana część nieruchomości, działka zabudowana nr 670/14, położona jest w 
miejscowości Juszczyna. Działka położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej 
koncentrujących się w dolinach rzecznych i lokalnych wypłaszczeniach terenu, wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych. Wyceniana działka zabudowana nr 670/14 położona jest w strefie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową gospodarczą, w rejonie drogi 
głównej ul. Beskidzkiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią od wschodu działka drogowa nr 
670/15, dalej działka niezabudowana nr 670/5, od zachodu działka zabudowana, od północy 
sąsiaduje z działką niezabudowaną, a od południa z działką zabudowaną nr 670/13, na której 
stoi budynek mieszkalny stanowiący zwartą formę zabudowy razem z przedmiotem wyceny.   
Działka położona w strefie zwartej zabudowy mieszkalnej, odległość do siedziby gminy ok 
5-6 km, odległość od Żywca 10 km. 
 
2.Wyceniana nieruchomość, działka niezabudowana nr 670/15, położona jest w 
miejscowości Juszczyna, w rejonie ul. Beskidzka. Wyceniana działka nr 670/15 położona jest 
w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową gospodarczą. 
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią od wschodu działka niezabudowana nr 670/5, od zachodu 
działka zabudowana nr 670/14, nr 670/13, od północy z działką niezabudowaną, a od 
południa z działką stanowiącą drogę dojazdową będącą własnością gminy. Działka położona 
w strefie zwartej zabudowy mieszkalnej, odległość do siedziby gminy ok 5-6 km, odległość 
od Żywca 10 km. 
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Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej 
1.Działka zabudowana nr 670/14 posiada dostęp do drogi publicznej, do działki nr 670/9 
stanowiącej własność gminy, utwardzona asfaltowa, dzięki działce drogowej nr 670/15.  
W okolicy wschodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna, w południowo 
wschodnim narożu studnia kanalizacyjna, wzdłuż tej samej granicy linia energetyczna 
średniego napięcia.  
Sąsiednie zabudowane działki są wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej: 
kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, woda pitna w miejscowości Juszczyna w całości 
pochodzi ze studni indywidualnych (sporadycznie studni zbiorczych dla kilku domów). 
2.Działka niezabudowana nr 670/15 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, działki 
nr 670/9 stanowiącej własność gminy, utwardzonej, asfaltowej.  
W okolicy wschodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna, w południowo 
wschodnim narożu studnia kanalizacyjna, wzdłuż tej samej granicy linia energetyczna 
średniego napięcia. Sąsiednie zabudowane działki są wyposażone w urządzenia 
infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, woda pitna w 
miejscowości Juszczyna w całości pochodzi ze studni indywidualnych (sporadycznie studni 
zbiorczych dla kilku domów). 
 
Stan zagospodarowania: 
1. Działka nr 670/14 jest płaska, częściowo ogrodzona. Na działce stoi budynek mieszkalny   
jednorodzinny w zabudowie półzwartej. Budynek jest 3kondygnacyjny, murowany, z lat 80tych, 
niepodpiwniczony. Na działce stoi również budynek gospodarczy  (w tym garaż), murowany, 1 
kondygnacyjny, wolnostojący. Działka jest mała, zagospodarowana. Dojścia  do budynków są 
utwardzone, występuje na działce roślinność ozdobna. 
2. Działka nr 670/15 jest płaska, równa o kształcie wydłużonego prostokąta. Stanowi drogę 
dojazdową do działki nr 670/14. Działka utwardzona jest kamieniem, płytami betonowymi. Na 
działce występuje stary betonowy zbiornik na nieczystości komunalne. Wzdłuż wschodniej granicy 
z działką nr 670/5 są nasadzenia berberysy, iglaki.  
 
1.a.  Budynek mieszkalny konstrukcji murowanej: 
 

Rok budowy Lata 80-te XXw. 

Zgodność użytkowania/ 
wznoszenia z 
przepisami prawa 

 Brak dokumentacji, brak kartoteki budynków 

Funkcja/cechy budynek mieszkalny jednorodzinny, 3 kondygnacyjny  
Sposób użytkowania mieszkalny 
Konstrukcja budynku – technologia tradycyjna 
- ilość kondygnacji 3 nadziemne,  
- podpiwniczenie brak 
- fundamenty ławy fundamentowe betonowe monolityczne 
-ściany konstrukcyjne 
nadziemia 

ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej i 
pustaków pianobetonowych 

-ścianki działowe  ściany murowane z cegły ceramicznej i pustaków 
pianobetonowych 

-schody żelbetowe, obłożone płytkami, drewnem  
- stropy żelbetowe monolityczne 
- balkon żelbetowe pokryte papą i linoleum, z balustradami 

metalowymi z deskami drewnianymi 
- dach wielopołaciowy o konstrukcji drewnianej 
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-pokrycie dachu eternit, ondulina 
Wykończenie  

- stolarka  okienna: PCV, 2 małe drewniane 
 drzwiowa:  

- wejściowe drewniane przeszklone 
- drzwi wewnętrzne: płytowe szklone i pełne 

-tynki i okładziny 
zewnętrzne 

ocieplenie warstwą styropianu, tynk cienkowarstwowy 

-tynki i okładziny 
wewnętrzne 

tynki cementowo-wapienne, płytki ceramiczne w łazience, 
w kuchni płyty szklane między blatami gospodarczymi, w 
pokoju fototapeta, boazeria drewniana na klatce 
schodowej, panele MDF oraz pomalowane farbą 
emulsyjną   

-posadzki, podłogi płytki ceramiczne, w pokojach panele podłogowe, 
wykładzina, parkiet drewniany 

-sufity typowe malowane oraz wykończone kasetonami 
styropianowymi 

- rynny, rury spustowe rynny i rury spustowe PCV 
-instalacje wod-kan, elektryczna, wentylacja grawitacyjna, c.o., piec 

kuchenny na gaz w butli,  
-źródło ciepła c.o. - piec węglowy, kaloryfery płytowe, żeliwne 

żeberkowe 
-zużycie  
 

-funkcjonalne – znaczne 
-techniczne – do kapitalnego remontu 
-środowiskowe – średnie 

Zestawienie 
powierzchni użytkowej 
poszczególnych 
pomieszczeń 

PARTER [m2] 
przedpokój 2,07 
pomieszczenie 
gospodarcze, 
kotłownia (beton)-
16,93mkw - 
pralnia 10,33 
Razem Pu 12,40 

PIĘTRO [m2] 
kuchnia 6,75 
łazienka z wc 2,11 
przedpokój 4,22 
pokój 17,09 
pokój 7,50 
klatka schodowa 5,11 
Razem Pu 42,78 
  
POODDASZE [m2] 
wc 1,36 
przedpokój 1,49 
pokój 10,84 
pokój 16,18 
klatka schodowa 4,52 
Razem Pu 34,39 
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Powierzchnia ogólna 
Powierzchnia użytkowa 

Po = 106,50m2 

Pu = 89,57m2 

 
Warunki użytkowania  
(gospodarka 
remontowo-
zapobiegawcza)  

w 2019r. remont kuchni, częściowy;  
pomieszczenia nadają się w znacznej części do remontu. 

 
1.b.  Budynek gospodarczy konstrukcji murowanej: 
 

Rok budowy Brak danych 

Zgodność użytkowania/ 
wznoszenia z przepisami 
prawa 

 Brak dokumentacji, brak kartoteki budynków 

Funkcja/cechy gospodarczy 
Sposób użytkowania garaż, skład drewna 
Konstrukcja budynku – technologia tradycyjna 
- ilość kondygnacji 1 nadziemne,  
- podpiwniczenie brak 
- fundamenty betonowe  
-ściany konstrukcyjne 
nadziemia 

ściany zewnętrzne murowane z pustaków  

-ścianki działowe  ściany zewnętrzne murowane z pustaków  
- dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej 
-pokrycie dachu ondulina 
Wykończenie  

- stolarka  drzwiowa:  
- brama garażowa, dwuskrzydłowa drewniana 

-tynki i okładziny 
zewnętrzne 

brak 

-tynki i okładziny 
wewnętrzne 

brak 

- rynny, rury spustowe rynny i rury spustowe PCV 

-instalacje elektryczna,  
-zużycie   funkcjonalne – bardzo duże 

 techniczne – do kapitalnego remontu 
 środowiskowe – średnie 

Powierzchnia zabudowy 
Powierzchnia użytkowa 

Pz = 22,75m2 

Pu = 17,25m2 

 
Warunki użytkowania  
(gospodarka remontowo-
zapobiegawcza)  

Budynek do generalnego remontu lub wyburzenia 
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6. OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI 

Dla działek nr 670/14, 670/15 sporządzono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
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.” 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziechowy –
Wieprz, zatwierdzonym Uchwałą NR XLIII/284/14 Rady Gminy Radziechowy -Wieprz z 
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Radziechowy -Wieprz, w obszarach Radziechowy, Przybędza, Wieprz-1, Wieprz-2, 
Wieprz-3, Brzuśnik, Bystra i Juszczyna wyceniane działki nr 670/14, nr 670/15 znajdują się 
w terenie odpisanym jako H8MNu- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
oznaczone  
 

 
§ 17. 

1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A1MNu - A66MNu, B1MNu - 
B13MNu, C1MNu - C50MNu, E1MNu i E2MNu, F1MNu - F23MNu, G1MNu - G33MNu, 
H1MNu - H48MNu: 
1) przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wraz z 
towarzyszącym zagospodarowaniem, użytkowaniem i sytuowaniem obiektów na jej 
potrzeby; 
2) dopuszcza się: 
a) działalność gospodarczą towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 
budynków usługowych i lokali użytkowych na potrzeby pracy w biurze, gabinecie, pracowni, 
warsztacie oraz związanych z handlem, gastronomią i rzemiosłem, 
b) budynki zamieszkania zbiorowego wyłącznie w formie pensjonatów, 
c) budynki rekreacji indywidualnej, 
d) zabudowę zagrodową na potrzeby istniejących gospodarstw rolnych, 
e) działalność agroturystyczną wraz z towarzyszącym sytuowaniem obiektów i urządzeń na 
jej potrzeby. 
 
Nieruchomości zagospodarowane zgodnie z zapisami w planie. 
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7. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej działki gruntowej dla potrzeb postępowania 
upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, Sygn. akt VI. GUp 357/20 of. 
Zgonie 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. 
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.  
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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”. 
 
Zakresem wyceny jest określenie wartości rynkowej- WR, części nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, działki nr 670/14- WR 670/14   oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
działki nr 670/15 -WR 670/15 udział ½, będących przedmiotem prawa własności. W wycenie nie 
zostaną wyodrębnione wartości poszczególnych elementów, części składowych 
nieruchomości. 

Wartość rynkowa WR= WR 670/14  + WR 670/15 udział ½ 
 
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.  
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Procedura postępowania przy zastosowaniu metody porównywania parami  
1. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych, o znanych cenach transakcyjnych 
i cechach, stanowiącego podstawę wyceny. 
2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 
3. Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie 
cen na 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, dla wyceny działki gruntu 1 m2 powierzchni. 

8. CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI  

Powiat Żywiecki położony jest w południowej części Województwa 
Śląskiego, bezpośrednio przy granicy Polski ze Słowacją. W skład 
Powiatu wchodzi miasto Żywiec oraz Gminy: Czernichów, Gilowice, 
Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, 
Radziechowy -Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły i 
Węgierska Górka. Malowniczo położone tereny Żywiecczyzny 
obejmują: Beskid Żywiecki i Śląski, z rzekami: Sołą i Koszarawą 
oraz jeziorami: Żywieckim i Międzybrodzkim. Powiat Żywiecki 
sąsiaduje z powiatami: cieszyńskim, bielskim, wadowickim i suskim. 
Powierzchnia powiatu żywieckiego wynosi 1.039,96 km², co stanowi 

8,4% całości powierzchni województwa, co stawia go na drugim miejscu pod względem 
wielkości. Obszary leśne zajmują 548 km² powierzchni powiatu. Gęstość zaludnienia wynosi 
147 osób/ km2, stopa urbanizacji 21,0%, liczba mieszkańców 152 756. 
 
Gmina Radziechowy -Wieprz jest gminą wiejską, położoną w południowej części 
województwa śląskiego na terenie Kotliny Żywieckiej, w środkowej części powiatu 
żywieckiego. Powierzchnia gminy to 6486 ha, z czego ok. 40% to użytki leśne, 
zlokalizowane głównie na stokach górskich pasm Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. 
Gmina graniczy z siedmioma gminami, wchodzącymi w skład dwóch powiatów: 
żywieckiego i cieszyńskiego. Od północy jej sąsiadami są: gmina Lipowa, miasto Żywiec i 
gmina Świnna, od wschodu: gmina Jeleśnia, od południa - gminy Węgierska Górka i 
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Milówka. Od strony zachodniej, na niewielkim odcinku gmina graniczy z miastem Wisła 
położonym w powiecie cieszyńskim. 
Gmina liczy 12 997 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia to 200 osób na 1 km2,  
osadnictwo koncentruje się w środkowej części gminy oraz wzdłuż dolin licznie 
występujących w tym obszarze potoków górskich. Pozostała część terenów jest gęsto 
zalesiona lub ma charakter rolniczy i ze względu na ukształtowanie terenu często nie jest 
odpowiednia dla wprowadzenia zabudowy. 
Gmina położona w korytarzu transportowym relacji północ -południe w odległości 20 km 
przejście graniczne Myto. Trakt komunikacyjny przebiega bezpośrednio przez środkową 
część gminy, koncentrując ruch tranzytowy, samochodowy i kolejowy, droga S69, linia 
kolejowa nr 139 relacji Katowice - Bielsko - Żywiec - Zwardoń - Čadca (Słowacja). 
Rozwój funkcji turystycznych utrudnia silna konkurencja ze strony położonych głębiej w 
masywie Beskidów ośrodków o utrwalonej już renomie: Węgierskiej Górki, Milówki, 
Jeleśni. Ze względu na bardzo dogodne położenie komunikacyjne wzmaga się natomiast 
zainteresowanie zabudową letniskową. 
W ostatnim czasie rolniczy dawniej charakter gminy traci na znaczeniu. Pozarolnicza 
działalność gospodarcza na terenie gminy jest również  słabo rozwinięta, dlatego znaczna 
część mieszkańców podejmuje pracę w sąsiednim Żywcu. Słabo rozwinięte są również usługi 
ponadpodstawowe, dlatego obszar gminy posiada silne związki funkcjonalne z Żywcem, 
spełniając rolę jego strefy podmiejskiej. W północnej części sołectwa Wieprz teren o 
powierzchni ok. 4 ha został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co otwiera przed 
gminą nowe możliwości rozwoju.  
Układ przestrzenny gminy to zespół sześciu sołectw, których zabudowa ukształtowała się w 
naturalnych zagłębieniach dolin rzecznych.  
Są to sołectwa: 
- Radziechowy, 
- Przybędza, 
- Wieprz, 
- Brzuśnik, 
- Bystra, 
- Juszczyna. 
Całość położona jest w malowniczej Kotlinie Żywieckiej, otoczona od zachodu stokami 
Beskidu Śląskiego, a od południowego- wschodu Beskidem Żywieckim. Granice gminy 
biegną przede wszystkim w wysoko położonych terenach leśnych, objętych różnymi 
formami ochrony przyrody. Jedynie od strony północnej i na wąskim fragmencie strony 
południowej obszar gminy otwiera się na kotlinę. W tych miejscach widoczne są połączenia 
z ościennymi ośrodkami: Gminą Lipowa i Żywiec od północy oraz Węgierska Górka od 
południa. Część północna otwiera się na tereny mieszkaniowe i przemysłowe, stanowiąc ich 
bezpośrednią kontynuację. W sołectwie Radziechowy tereny mieszkaniowe leżące za 
potokami Glinny i Rybny łączą się bezpośrednio z zabudową gminy Lipowa, w północnej 
części Wieprza natomiast wyróżnić można obszar korespondujący z obszarem rozwoju 
gospodarczego Żywca, głównie ze względu na występujące tu powiązania komunikacyjne z 
rejonem Żywca i Bielska. Obszar ten stanowi także bramę prowadzącą z Żywca i Bielska w 
Beskidy. 
Gmina wyraźnie podzielona jest na dwie części przez dolinę Soły. Przebiegają tędy 
ponadlokalne trasy komunikacji drogowej i kolejowej oraz rozciągają się tereny rolne. Nowo 
powstała trasa S69 dodatkowo pogłębiła ten podział. Jedyne połączenie pomiędzy 
sołectwami w granicach gminy zapewnia most na ulicy Żywieckiej; kolejne - pomiędzy 
Przybędzą a Wieprzem przebiega przez teren sąsiedniej gminy. Istniejący układ 
komunikacyjny wyznacza hierarchię układu jednostek terytorialnych, bowiem dwa z sołectw: 
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Wieprz i Przybędza mają bezpośrednie powiązanie z regionalnym i krajowym układem 
komunikacyjnym, a pozostałe sołectwa związane są z nim pośrednio przez drogi 
przebiegające przez Wieprz, przy czym Radziechowy i Juszczyna mają powiązania w 
układzie ponadlokalnym drogami powiatowymi, a Bystra i Brzuśnik to enklawy w układzie 
osadniczym, powiązane jedynie z Wieprzem.  
Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej na terenie gminy 
mają rozproszony charakter. Ze względu na zanik produkcji rolnej, wśród zabudowy 
mieszkaniowej coraz rzadziej zauważyć można zabudowę zagrodową, coraz częściej 
natomiast zabudowa ma charakter wyłącznie mieszkalny lub mieszkaniowo-usługowy; coraz 
częściej pojawia się też budownictwo letniskowe. W terenach rolnych, na których zanika 
użytkowanie rolnicze widoczna stała się naturalna sukcesja. Znaczne tereny pól, łąk i 
pastwisk, sąsiadujące z terenami leśnymi podlegają obecnie zalesieniom.  
Układ przestrzenny wszystkich wsi (w tym Juszczyny) jest podobny i wyraźnie nawiązuje do 
morfologii terenu. Tereny zabudowy koncentrują się w dolinach rzecznych i lokalnych 
wypłaszczeniach terenu, wzdłuż ciągów komunikacyjnych. W terenach wyżej położonych, 
gdzie występują znaczne różnice wysokości, zabudowa często ciasno przylega do ciągów 
komunikacyjnych, natomiast w terenach niżej położonych obszar zabudowany jest szerszy, 
uzupełniony o zabudowę wzdłuż odnóg dróg głównych. 
Głównym elementem struktury przestrzennej gminy są lasy, skupione w trzech kompleksach: 
- zachodnim (Radziechowy, Przybędza), - południowym (Brzuśnik, Bystra i Juszczyna) - 
północnym (Juszczyna) i w kilku mniejszych enklawach. Powierzchnia lasów szybko 
zwiększa się - według danych statystyki publicznej lesistość wynosi nieco ponad 38%. 
Znaczne powierzchnie (ok. 255 ha) zajmują tereny niedawno zalesione. Skupiają się one 
zwłaszcza na obszarze Juszczyny.  

 
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE  
Według stanu na 30.09.2020 r. wysokość stopy bezrobocia w Śląskiem wynosiła 4,8% (kraj 
6,0%),  
 
 Grudzień 

2013 
Grudzień 

2014 
Grudzień 

2015 
Grudzień 

2016 
Grudzień 

2017 
Grudzień 

2018 
Grudzień 

2019 
Wrzesień 

2020 
Polska 13,4% 11,5% 9,8% 8,3% 6,6% 5,8% 5,2% 6,1% 

woj. 
Śląskie 

11,2% 9,6% 8,2% 6,6% 5,2% 4,3% 3,6% 4,8% 

 
Powiat żywiecki 7,4 % liczba bezrobotnych ogółem 3876 w tym kobiet 2072 
 
Dane Narodowego Banku Polskiego: 
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.). 
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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 

9.1. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI 
MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI  

Rynkiem właściwym dla przedmiotowej wyceny jest rynek nieruchomości gruntowych 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Na obszarze powiatu 
żywieckiego, w ostatnich trzech latach na rynku wtórnym odnotowano znaczną liczbę 
transakcji nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi domami jednorodzinnymi,  które 
były przedmiotem prawa własności, w stanie wykończonym, powstały po roku 1960, ale 
przed rokiem 2000, w konstrukcji murowanej, zawarte na rynku wtórnym, uzyskano:  
Statystyki 1. 

Nazwa Wartość 
Ilość transakcji 220 
Data minimalna 2017-12-11 
Data maksymalna 2020-10-05 
Powierzchnia minimalna 32,00 m2 
Powierzchnia maksymalna 632,59 m2 
Cena minimalna netto 458,33 zł 
Cena średnia netto 2 136,19 zł 
Cena maksymalna netto 4 875,00 zł 
Mediana netto 2 035,27 
Odchylenie standardowe 
netto 

891,28 

Rozkład 1.  
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Trend 
 

 
Dla potrzeb określenia tendencji cenowych przeanalizowano transakcje pod kątem zmiany w 
czasie. Wykres zależności ceny jednostkowej od daty transakcji przedstawiono poniżej: 
 
Z 220 transakcji wybrano transakcje nieruchomościami położonymi w gminach: 
Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka. Wybrano budynki o 
powierzchni użytkowej od 50mkw do 150mkw, położone na działkach do 1000mkw. 
Uzyskano 40 transakcji dla których ponizej zestawiono wartości; 
Statystyki 2. 

Nazwa Wartość 
Ilość transakcji 40 
Data minimalna 2017-12-27 
Data maksymalna 2020-07-30 
Powierzchnia minimalna 54,00 m2 
Powierzchnia maksymalna 149,90 m2 
Cena minimalna netto 807,18 zł 
Cena średnia netto 2 199,91 zł 
Cena maksymalna netto 3 981,48 zł 
Mediana netto 2 191,31 
Odchylenie standardowe netto 728,21 

 
Rozkład 2. 
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Trend  

 
 
Z 40 transakcji na rynku lokalnym, wtórnym wybrano transakcje nieruchomościami 
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, będącymi przedmiotem prawa własności 
położonymi w Gminie Milówka, Radziechowy Wieprz, Węgierska Górka. Uzyskano  20 
transakcji z wartościami podanymi poniżej: 
Statystyki 3 

Nazwa Wartość 
Ilość transakcji 20 
Data minimalna 2018-02-16 
Data maksymalna 2020-07-30 
Powierzchnia minimalna 60,00 m2 
Powierzchnia maksymalna 149,90 m2 
Cena minimalna netto 1 000,00 zł 
Cena średnia netto 2 132,52 zł 
Cena maksymalna netto 3 776,87 zł 
Mediana netto 2 147,56 
Odchylenie standardowe netto 712,42 

 
Rozkład 3 

 
 
Trend 
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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.   
 
Z 20 transakcji nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi wybrano, sprzedaże 
nieruchomościami gruntowymi najmłodszymi, czyli sprzedaże  dokonane od 2019r, 
odrzucając sprzedaże domami o powierzchni użytkowej powyżej 130mkw. Pozostało 10 
transakcji przedstawionych w statystykach i na rozkładzie: 
Statystyki 4. 

Nazwa Wartość 
Ilość transakcji 10 
Data minimalna 2019-02-27 
Data maksymalna 2020-07-30 
Powierzchnia minimalna 60,00 m2 
Powierzchnia maksymalna 130,00 m2 
Cena minimalna netto 1 000,00 zł 
Cena średnia netto 2 115,41 zł 
Cena maksymalna netto 3 423,42 zł 
Mediana netto 2 147,56 
Odchylenie standardowe netto 699,40 

Rozkład 4: 
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Trend 

 
 
Z 10 transakcji wybrano sprzedaże  nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi 
o powierzchni działki do 900mkw.  
Pozostało 8 transakcji, których wartości przedstawione są w statystykach i na rozkładzie 
poniżej: 
Statystyki 5. 

Nazwa Wartość 
Ilość transakcji 8 
Data minimalna 2019-02-27 
Data maksymalna 2020-07-30 
Powierzchnia minimalna 60,00 m2 
Powierzchnia maksymalna 130,00 m2 
Cena minimalna netto 1 000,00 zł 
Cena średnia netto 1 903,83 zł 
Cena maksymalna netto 2 584,75 zł 
Mediana netto 2 095,84 
Odchylenie standardowe netto 558,76 

Rozkład 5: 
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Z 8 transakcji wybrano sprzedaże  nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi 
najbardziej podobnymi do przedmiotu wyceny.  
Pozostało 6 transakcji, których wartości przedstawione są w statystykach i na rozkładzie 
poniżej: 
Statystyki 6. 

Nazwa Wartość 
Ilość transakcji 6 
Data minimalna 2019-02-27 
Data maksymalna 2020-07-30 
Powierzchnia minimalna 60,00 m2 
Powierzchnia maksymalna 130,00 m2 
Cena minimalna netto 1 140,91 zł 
Cena średnia netto 1 940,98 zł 
Cena maksymalna netto 2 300,00 zł 
Mediana netto 2 095,84 
Odchylenie standardowe netto 423,48 

Rozkład 6: 
 

 
Dla potrzeb wyceny określono:  
 rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, murowanymi,  
 obszar rynku – gminy: Radziechowy – Wieprz, Milówka 
 okres badania cen – od lutego 2019 do listopada 2020 
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9.2.ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH 
NA CELE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI. 

 
Badaniem objęto obszar powiatu żywieckiego, gminę Radziechowy -Wieprz, miejscowość 
Juszczyna, poszukiwano transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi, 
przeznaczonymi na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo 
usługowej, poszukiwano transakcji zawartych w warunkach rynkowych (odrzucając 
transakcje pomiędzy powiązanymi ze sobą stronami, transakcji z ceną niższą niż wartość 
rynkowa), badaniem objęto okres 3 lat. Na tak oznaczonym rynku uzyskano 16 transakcji, 
dla których statystyki i rozkład są następujące:  
Tabela 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozkład 1 

 
 
Trend: 

 

Nazwa Wartość 

Ilość transakcji 16 

Data minimalna 2018-02-16 

Data maksymalna 2020-07-17 

Powierzchnia minimalna 441,00 m2 

Powierzchnia maksymalna 2 492,00 m2 

Cena minimalna netto 9,84 zł 
Cena średnia netto 33,17 zł 
Cena maksymalna netto 60,00 zł 
Mediana netto 31,53 

Odchylenie standardowe 11,83 
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Z uzyskanych 16 transakcji wybrano transakcje działkami niezabudowanymi, przeznczonymi 
na cele zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej położonymi na terenie 
miejscowości Juszczyna o powierzchni od 500 mkw do 1500 mkw, uzyskano 8 transakcji, 
dla których statystyki i rozkład są następujące; 
   
Tabela2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozkład 2 

 
Trend: 

 
Dla potrzeb określenia tendencji cenowych przeanalizowano transakcje pod kątem 

zmiany w czasie. 
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.   

Nazwa Wartość 

Ilość transakcji 8 

Data minimalna 2018-03-19 

Data maksymalna 2020-07-16 

Powierzchnia minimalna 577,00 m2 

Powierzchnia maksymalna 1 198,00 m2 

Cena minimalna netto 26,00 zł 
Cena średnia netto 36,39 zł 
Cena maksymalna netto 47,03 zł 
Mediana netto 36,23 

Odchylenie standardowe 8,15 
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Dla potrzeb wyceny nieruchomości określono: 
 rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych i 

wykorzystywanych na cale zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej 
 obszar rynku – gmina Radziechowy -Wieprz, miejscowość Juszczyna 
 okres badania cen –luty 2018 – lipiec 2020  

 

10. OKREŚLENIE WARTOŚCI  NIERUCHOMOŚCI 

10.1. Do wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 670/14 zapisanej w  kw 
BB1Z/00091579/9, przyjęto najbardziej podobne nieruchomości. 
Na potrzeby szacowania, ustalono cechy rynkowe i przyjęto następującą skalę ocen podaną 
w tabeli: 
 
Lp. Cechy rynkowe Ocena 

1. Położenie 

5-bardzo dobre – nieruchomości położone na obszarze gminy Radziechowy 
Wieprz, z gęstością zaludnienia 200,75 osób na kmkw, jest to gmina położona w 
bezpośrednim sąsiedztwie z gminą miejską Żywiec, która oferuje dostęp 
obiektów użyteczności publicznej, usług i handlu,  
4- dobre – nieruchomości położone na obszarze gminy Milówka, z gęstością 
zaludnienia 102,18 osób na kmkw, jest to gmina położona w bezpośrednim 
sąsiedztwie z gminą Radziechowy Wieprz, a dalej z gminą miejską Żywiec, która 
oferuje dostęp obiektów użyteczności publicznej, usług i handlu 

2. Lata budowy 

5- budynki z lat 90-tych XX wieku  

4- budynki z lat 80-tych XX wieku  

3- budynki z lat 60-tych XX wieku  

3. Rodzaj zabudowy 
5- wolnostojąca 

4- półzwarta- zabudowa bliźniacza  

4. 
Powierzchnia 
użytkowa 

5- od 111mkw 
4- od 81mkw do 110mkw   
3- do 80mkw   

5. Wielkość gruntu 
5-od 701mkw 
4- od 301mkw do 700mkw 
3- do 300mkw 

6. Podpiwniczenie 
5-pełne 
4-częściowe 
3- brak 

Wagi cech rynkowych 
Zgodnie z Notą Interpretacyjną NI Wycena w podejściu porównawczym 

rzeczoznawca majątkowy ustala wielkość wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen 
transakcyjnych oraz zakres skali ocen danej cechy wyznacza się w zależności od stanu 
rynku uwzględniając: 

a) wyniki analizy danych o cenach i cechach rynkowych nieruchomości będących 
przedmiotem obrotu rynkowego na określonym dla potrzeb wyceny rynku 
nieruchomości, 

b) analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych, 
c) badania i/lub obserwację preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości, 
d) inny wiarygodny sposób. 

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 
uwzględniając metodę najmniejszych kwadratów i metodę korelacji linowej obliczane w 
programie ZAWAM. 



Operat szacunkowy nr 17/12/2020                                                                                                       

strona 28                                               04.12.2020 r. 
GEM. pl Iza Razowska, Czechowice – Dziedzice ul. Junacka 10A, kom.605 655 550 

Zestawienie cech rynkowych i ocen oraz wag 
   

      
20,00% 10,00% 15,00% 20,00% 10,00% 25,00% 

Położenie Rodzaj zabudowy Lata budowy Podpiwniczenie Wielkość gruntu 
Powierzchnia 

użytkowa 

5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 

0 0 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.aktualiz.  

[zł/m2] 

1 żywiecki Radziechowy-Wieprz Radziechowy 18 paź 19 125 500,00 110,00 1 140,91 

2 żywiecki Milówka Nieledwia 30 lip 20 200 000,00 110,00 1 818,18 

3 żywiecki Radziechowy-Wieprz Wieprz 27 lut 19 125 500,00 60,00 2 091,67 

4 żywiecki Milówka Milówka 3 sty 20 210 000,00 100,00 2 100,00 

5 żywiecki Radziechowy-Wieprz Juszczyna 17 cze 19 180 000,00 82,00 2 195,12 

6 żywiecki Radziechowy-Wieprz Przybędza 28 paź 19 299 000,00 130,00 2 300,00 

 
 

20±0 [%]

10±0 [%]

15±0 [%]

20±0 [%]

10±0 [%]

25±0 [%]
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Wagi  cech rynkowych 

wraz z przedziałem ufności wag  przy α = 0 [%]

Położenie Rodzaj zabudowy Lata budoowy Podpiwniczenie Wielkość gruntu Powierzchnia użytkowa
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Położenie 
Rodzaj 

zabudowy 
Lata budoowy Podpiwniczenie 

Wielkość 
gruntu 

Powierzchnia 
użytkowa 

Cena jedn.  
[zł/m2] 

L.p. 

5 5 5 3 4 4 1 140,91 1 

4 5 4 3 4 4 1 818,18 2 

5 5 3 4 4 3 2 091,67 3 

4 4 3 5 5 4 2 100,00 4 

5 5 3 5 5 4 2 195,12 5 

5 4 4 3 4 5 2 300,00 6 

 
Poniżej zamieszczono opis zabudowanej nieruchomości wycenianej, zgodnie z przyjętymi 
stopniami ocen cech rynkowych: 
 
Lp. Nazwa cechy Opis nieruchomości Ocena 

1. Położenie 

bardzo dobre – nieruchomości położone na obszarze 
gminy Radziechowy Wieprz, z gęstością zaludnienia 
200,75 osób na kmkw, jest to gmina położona w 
bezpośrednim sąsiedztwie z gminą miejską Żywiec, 
która oferuje dostęp obiektów użyteczności publicznej, 
usług i handlu; 
nieruchomość położona w miejscowości Juszczyna 
gmina Radziechowy Wieprz 

5 

2. Rodzaj zabudowy 
półzwarta- zabudowa bliźniacza; 
Juszczyna 355 

4 

3. Lata budowy budynki z lat 80-tych XX wieku 4 
4. Podpiwniczenie brak 3 

5. Wielkość gruntu 
działki o powierzchni do 300mkw; 
pow. działki 670/14 – 165mkw 

3 

6. 
Powierzchnia 
użytkowa 

od 81mkw do 110mkw; 
pu budynku mieszkalnego 89,57mkw 

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 
Nieruch. 

podobna_4 
Nieruch. 

podobna_5 

Nr nieruchomości w bazie ------ 2 3 4 5 6 

Data transakcji ------ 30 lip 20 27 lut 19 3 sty 20 17 cze 19 28 paź 19 

Wartość nieruchomości   [zł] ------ 200 000,0 125 500,0 210 000,0 180 000,0 299 000,0 

Gmina Radziechowy-
Wieprz 

Milówka 
Radziechowy-

Wieprz 
Milówka 

Radziechowy-
Wieprz 

Radziechowy-
Wieprz 

Miejscowość Juszczyna Nieledwia Wieprz Milówka Juszczyna Przybędza 

Cena jedn. aktualizowana   
[zł/m2] 

do szacowania 1 818,18 2 091,67 2 100,00 2 195,12 2 300,00 

1 Położenie 5 4 5 4 5 5 

2 Rodzaj zabudowy 4 5 5 4 5 4 

3 Lata budowy 4 4 3 3 3 4 

4 Podpiwniczenie 3 3 4 5 5 3 

5 Wielkość gruntu 3 4 4 5 5 4 

6 Powierzchnia użytkowa 4 4 3 4 4 5 
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Wyniki szacowania metodą porównywania 
parami       

         

  
Nr nieruchomości z bazy do porównania 2 3 4 5 6 

Cena nieruchomości porównawczej Cp   [zł/m2] 1 818,18 2 091,67 2 100,00 2 195,12 2 300,00 

L.p Cechy rynkowe 
Udział cechy w 

∆C [%]            
(waga cechy)   

Zakres 
kwotowy  
[zł/m2] 

Kwotowe poprawki korygujace ceny nieruchomości   [zł/m2] 

1 Położenie 20,00% 231,82 231,82 0,00 231,82 0,00 0,00 

2 Rodzaj zabudowy 10,00% 115,91 -115,91 -115,91 0,00 -115,91 0,00 

3 Lata budowy 15,00% 173,86 0,00 86,93 86,93 86,93 0,00 

4 Podpiwniczenie 20,00% 231,82 0,00 -115,91 -231,82 -231,82 0,00 

5 Wielkość gruntu 10,00% 115,91 -57,96 -57,96 -115,91 -115,91 -57,96 

6 Powierzchnia użytkowa 25,00% 289,77 0,00 144,89 0,00 0,00 -144,89 

Sumy: 100,00% 1 159,09 57,96 -57,96 -28,98 -376,71 -202,84 

Ceny skorygowane o sumę poprawek Cw'=Cp+Σ popr    
[zł/m2] 

1 876,14 2 033,71 2 071,02 1 818,41 2 097,16 

Wagi skorygowanych cen  αw  (wg Markowa) 5,25 6,3 2,88 4,2 15,21 

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

2 014,24 

Powierzchnia nieruchomości szacowanej    [m2] 89,57 

Wartość nieruchomości przed zaokrągleniem    [zł] 180 415,48 

Wartość nieruchomości (zaokrąg. do  1 )    [zł] 180 415,00 

 
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. 

 
Przyjęto:  WR 670/14 = 180 400 zł 

 
10.1 Wartość rynkowa części nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 670/14 
wynosi: 

WR 670/14  = 180 400 zł 
 

10.1.1.W tym wartość gruntu, działki nr 670/14, o pow. 165mkw wynosi: 
Na potrzeby szacowania, ustalono cechy rynkowe i przyjęto następującą skalę ocen podaną 
w tabeli: 
Lp. Cechy rynkowe Ocena 

1. Położenie 

5-bardzo dobre – nieruchomości położone na obszarze miejscowości Juszczyna  
w jej zachodniej części, w  odległości  około 5 – 6 km od centrum gminy 
4- dobre –nieruchomości położone na obszarze miejscowości Juszczyna  w jej 
środkowej części, w  odległości  około 7-8 km od centrum gminy 
3- średnie – nieruchomości położone na obszarze miejscowości Juszczyna  w jej 
wschodniej części, w  odległości  około 8-10 km od centrum gminy 

2. Powierzchnia 

5- powyżej 1000 mkw 

4- od 800 mkw do 999 mkw 

3- do 799 mkw 

3. Kształt działki 

5- bardzo dobry - regularny prostokąt lub kwadrat, bez utrudnień w 
zagospodarowaniu 

4- dobry- kształt zbliżony do prostokąta lub rombu 
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3- średni- kształt nieregularny, lub bardzo wąska działka, utrudnienie w 
zagospodarowaniu 

4. Komunikacja 
5- bezpośrednio przy drodze publicznej urządzonej 
4- współwłasność działki dojazdowej, droga urządzona 
3- droga nieurządzona 

5. Otoczenie 
5-bardzo dobre- teren zurbanizowany w otoczeniu 
4-dobre -teren średnio zurbanizowany w otoczeniu 
3- średnie – teren niezurbanizowany w otoczeniu 

6 
Przeznaczenie w 
MPZP 

5- bardzo dobre- mieszkaniowo usługowe 
4- dobre -mieszkaniowe jednorodzinne 
3-średnie – mieszkaniowe, teren zabudowy i zieleni rekreacyjnej 

Wagi cech rynkowych 
Zgodnie z Notą Interpretacyjną NI Wycena w podejściu porównawczym 

rzeczoznawca majątkowy ustala wielkość wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen 
transakcyjnych oraz zakres skali ocen danej cechy wyznacza się w zależności od stanu 
rynku uwzględniając: 

e) wyniki analizy danych o cenach i cechach rynkowych nieruchomości będących 
przedmiotem obrotu rynkowego na określonym dla potrzeb wyceny rynku 
nieruchomości, 

f) analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych, 
g) badania i/lub obserwację preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości, 
h) inny wiarygodny sposób. 

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 
uwzględniając metodę najmniejszych kwadratów i metodę korelacji linowej obliczane w 
programie ZAWAM. 

Zestawienie cech rynkowych i ocen oraz wag 
   

      
37,41% 35,09% 22,39% 2,88% 1,11% 1,11% 

Położenie Powierzchnia Kształt działki Komunikacja Otoczenie 
Przeznaczenie w 

MPZP 

5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 

 
 

Wybrano do porównań wyróżnione nieruchomości podobne pod względem cech rynkowych 
do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, których ceny są wiarygodne 
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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 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 31 maj 19 15 000,00 577,00 26,00 

2 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 31 maj 19 24 000,00 822,00 29,20 

3 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 8 kwi 20 35 000,00 917,00 38,17 

4 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 23 kwi 18 50 000,00 1 198,00 41,74 

5 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 19 mar 18 54 000,00 1 171,00 46,11 

6 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 6 lis 18 38 000,00 808,00 47,03 

 

Położenie Powierzchnia Kształt działki Komunikacja Otoczenie 
Przeznaczenie w 

MPZP 

Cena 
jedn.aktualiz.  

[zł/m2] 
 

3 3 4 5 4 4 26,00 Cmin 
3 4 4 5 4 4 29,20 

 
4 4 3 5 3 3 38,17 

 
5 5 5 4 5 5 41,74 

 
4 5 5 5 4 4 46,11 

 
4 4 5 5 4 4 47,03 Cmax 

 
Poniżej zamieszczono opis niezabudowanej nieruchomości wycenianej, zgodnie z przyjętymi 
stopniami ocen cech rynkowych: 
Lp. Cechy rynkowe Opis nieruchomości  ocena 

1. Położenie 
nieruchomość położona na obszarze miejscowości 
Juszczyna  w jej zachodniej części, w  odległości  około 5 
– 6 km od centrum gminy 

5 

2. Powierzchnia 220mkw 3 
3. Kształt działki działka bardzo wąska i długa 5 
4. Komunikacja bezpośrednio przy drodze publicznej urządzonej 4 
5. Otoczenie teren zurbanizowany w otoczeniu 5 

6. 
Przeznaczenie w 
MPZP 

mieszkaniowo usługowe 5 

 
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 
Nieruch. 

podobna_4 
Nieruch. 

podobna_5 

Nr nieruchomości w bazie ------ 1 2 3 4 5 

Data transakcji ------ 31 maj 19 31 maj 19 8 kwi 20 23 kwi 18 19 mar 18 

Wartość nieruchomości   [zł] ------ 15 000,0 24 000,0 35 000,0 50 000,0 54 000,0 

Gmina Radziechowy -
Wieprz 

Radziechowy -
Wieprz 

Radziechowy -
Wieprz 

Radziechowy -
Wieprz 

Radziechowy -
Wieprz 

Radziechowy -
Wieprz 

Miejscowość Juszczyna Juszczyna Juszczyna Juszczyna Juszczyna Juszczyna 

Cena jedn. aktualizowana   [zł/m2] do szacowania 26,00 29,20 38,17 41,74 46,11 
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1 Położenie 5 3 3 4 5 4 

2 Powierzchnia 3 3 4 4 5 5 

3 Kształt działki 5 4 4 3 5 5 

4 Komunikacja 4 5 5 5 4 5 

5 Otoczenie 5 4 4 3 5 4 

6 Przeznaczenie w MPZP 5 4 4 3 5 4 

 
Wyniki szacowania metodą porównywania 
parami       

         

  
Nr nieruchomości z bazy do porównania 1 2 3 4 5 

Cena nieruchomości porównawczej Cp   [zł/m2] 26,00 29,20 38,17 41,74 46,11 

L.p Cechy rynkowe 
Udział cechy 

w ∆C [%]            
(waga cechy)   

Zakres 
kwotowy  
[zł/m2] 

Kwotowe poprawki korygujace ceny nieruchomości   [zł/m2] 

1 Położenie 37,41% 7,87 7,87 7,87 3,94 0,00 3,94 

2 Powierzchnia 35,09% 7,38 0,00 -3,69 -3,69 -7,38 -7,38 

3 Kształt działki 22,39% 4,71 2,36 2,36 4,71 0,00 0,00 

4 Komunikacja 2,88% 0,61 -0,31 -0,31 -0,31 0,00 -0,31 

5 Otoczenie 1,11% 0,23 0,12 0,12 0,23 0,00 0,12 

6 Przeznaczenie w MPZP 1,11% 0,23 0,12 0,12 0,23 0,00 0,12 

Sumy: 100,00% 21,03 10,15 6,46 5,11 -7,38 -3,52 

Ceny skorygowane o sumę poprawek Cw'=Cp+Σ popr    
[zł/m2] 

36,15 35,66 43,28 34,36 42,59 

Wagi skorygowanych cen  αw  (wg Markowa) 4,81 4 6,31 5,96 4,64 

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

38,57 

Powierzchnia nieruchomości szacowanej    [m2] 165 

Wartość nieruchomości przed zaokrągleniem    [zł] 6 364,05 

Wartość nieruchomości (zaokrąg. do  1 )    [zł] 6 364,00 
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. 

Wartość rynkowa części nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 670/14 wynosi: 
WR 670/14  = 180 400 zł 

w tym wartość gruntu, działki nr 670/14, o pow. 165mkw wynosi: 
WR gruntu 670/14  = 6 364 zł 

 
10.2. Do wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 670/15 przeznaczonej 
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, przyjęto najbardziej podobne 
nieruchomości. 
Na potrzeby szacowania, ustalono cechy rynkowe i przyjęto następującą skalę ocen podaną 
w tabeli: 
Lp. Cechy rynkowe Ocena 

1. Położenie 

5-bardzo dobre – nieruchomości położone na obszarze miejscowości Juszczyna  
w jej zachodniej części, w  odległości  około 5 – 6 km od centrum gminy 
4- dobre –nieruchomości położone na obszarze miejscowości Juszczyna  w jej 
środkowej części, w  odległości  około 7-8 km od centrum gminy 
3- średnie – nieruchomości położone na obszarze miejscowości Juszczyna  w jej 
wschodniej części, w  odległości  około 8-10 km od centrum gminy 
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2. Powierzchnia 

5- powyżej 1000 mkw 

4- od 800 mkw do 999 mkw 

3- do 799 mkw 

3. Kształt działki 

5- bardzo dobry - regularny prostokąt lub kwadrat, bez utrudnień w 
zagospodarowaniu 

4- dobry- kształt zbliżony do prostokąta lub rombu 

3- średni- kształt nieregularny, lub bardzo wąska działka, utrudnienie w 
zagospodarowaniu 

4. Komunikacja 
5- bezpośrednio przy drodze publicznej urządzonej 
4- współwłasność działki dojazdowej, droga urządzona 
3- droga nieurządzona 

5. Otoczenie 
5-bardzo dobre- teren zurbanizowany w otoczeniu 
4-dobre -teren średnio zurbanizowany w otoczeniu 
3- średnie – teren niezurbanizowany w otoczeniu 

6 
Przeznaczenie w 
MPZP 

5- bardzo dobre- mieszkaniowo usługowe 
4- dobre -mieszkaniowe jednorodzinne 
3-średnie – mieszkaniowe, teren zabudowy i zieleni rekreacyjnej 

Wagi cech rynkowych 
Zgodnie z Notą Interpretacyjną NI Wycena w podejściu porównawczym 

rzeczoznawca majątkowy ustala wielkość wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen 
transakcyjnych oraz zakres skali ocen danej cechy wyznacza się w zależności od stanu 
rynku uwzględniając: 

i) wyniki analizy danych o cenach i cechach rynkowych nieruchomości będących 
przedmiotem obrotu rynkowego na określonym dla potrzeb wyceny rynku 
nieruchomości, 

j) analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych, 
k) badania i/lub obserwację preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości, 
l) inny wiarygodny sposób. 

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 
uwzględniając metodę najmniejszych kwadratów i metodę korelacji linowej obliczane w 
programie ZAWAM. 

Zestawienie cech rynkowych i ocen oraz wag 
   

37,41% 35,09% 22,39% 2,88% 1,11% 1,11% 

Położenie Powierzchnia Kształt działki Komunikacja Otoczenie 
Przeznaczenie w 

MPZP 

5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 

 

37,41±0 [%]
35,09±0 [%]

22,39±0 [%]

2,88±0 [%]
1,11±0 [%] 1,11±0 [%]

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Położenie Powierzchnia Kształt działki Komunikacja Otoczenie Przeznaczenie w
MPZP

Wagi cech rynkowych metodą korelacji (MK)

wraz z przedziałem ufności wag  przy α = 0 [%]

Położenie Powierzchnia Kształt działki Komunikacja Otoczenie Przeznaczenie w MPZP



Operat szacunkowy nr 17/12/2020                                                                                                       

strona 35                                               04.12.2020 r. 
GEM. pl Iza Razowska, Czechowice – Dziedzice ul. Junacka 10A, kom.605 655 550 

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 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 31 maj 19 15 000,00 577,00 26,00 

2 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 31 maj 19 24 000,00 822,00 29,20 

3 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 8 kwi 20 35 000,00 917,00 38,17 

4 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 23 kwi 18 50 000,00 1 198,00 41,74 

5 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 19 mar 18 54 000,00 1 171,00 46,11 

6 Żywiecki 
Radziechowy -

Wieprz 
Juszczyna 6 lis 18 38 000,00 808,00 47,03 

 

Położenie Powierzchnia Kształt działki Komunikacja Otoczenie 
Przeznaczenie w 

MPZP 

Cena 
jedn.aktualiz.  

[zł/m2] 
 

3 3 4 5 4 4 26,00 Cmin 
3 4 4 5 4 4 29,20 

 
4 4 3 5 3 3 38,17 

 
5 5 5 4 5 5 41,74 

 
4 5 5 5 4 4 46,11 

 
4 4 5 5 4 4 47,03 Cmax 

 
Poniżej zamieszczono opis niezabudowanej nieruchomości wycenianej, zgodnie z przyjętymi 
stopniami ocen cech rynkowych: 
Lp. Cechy rynkowe Opis nieruchomości  ocena 

1. Położenie 
nieruchomość położona na obszarze miejscowości 
Juszczyna  w jej zachodniej części, w  odległości  około 5 
– 6 km od centrum gminy 

5 

2. Powierzchnia 220mkw 3 
3. Kształt działki działka bardzo wąska i długa 3 
4. Komunikacja bezpośrednio przy drodze publicznej urządzonej 5 
5. Otoczenie teren zurbanizowany w otoczeniu 5 

6. 
Przeznaczenie w 
MPZP 

mieszkaniowo usługowe 5 

 
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 
Nieruch. 

podobna_4 
Nieruch. 

podobna_5 

Nr nieruchomości w bazie ------ 1 2 3 4 5 

Data transakcji ------ 31 maj 19 31 maj 19 8 kwi 20 23 kwi 18 19 mar 18 

Wartość nieruchomości   [zł] ------ 15 000,0 24 000,0 35 000,0 50 000,0 54 000,0 

Gmina Radziechowy -
Wieprz 

Radziechowy -
Wieprz 

Radziechowy -
Wieprz 

Radziechowy -
Wieprz 

Radziechowy -
Wieprz 

Radziechowy -
Wieprz 

Miejscowość Juszczyna Juszczyna Juszczyna Juszczyna Juszczyna Juszczyna 
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Cena jedn. aktualizowana   
[zł/m2] 

do szacowania 26,00 29,20 38,17 41,74 46,11 

1 Położenie 5 3 3 4 5 4 

2 Powierzchnia 3 3 4 4 5 5 

3 Kształt działki 3 4 4 3 5 5 

4 Komunikacja 5 5 5 5 4 5 

5 Otoczenie 5 4 4 3 5 4 

6 Przeznaczenie w MPZP 5 4 4 3 5 4 

 

 
Wyniki szacowania metodą porównywania 
parami       

          
   

Nr nieruchomości z bazy do porównania 1 2 3 4 5 

 Cena nieruchomości porównawczej Cp   [zł/m2] 26,00 29,20 38,17 41,74 46,11 

 
L.p Cechy rynkowe 

Udział cechy 
w ∆C [%]            

(waga cechy)   

Zakres 
kwotowy  
[zł/m2] 

Kwotowe poprawki korygujace ceny nieruchomości   [zł/m2] 

 1 Położenie 37,41% 7,87 7,87 7,87 3,94 0,00 3,94 

 2 Powierzchnia 35,09% 7,38 0,00 -3,69 -3,69 -7,38 -7,38 

 3 Kształt działki 22,39% 4,71 -2,36 -2,36 0,00 -4,71 -4,71 

 4 Komunikacja 2,88% 0,61 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 

 5 Otoczenie 1,11% 0,23 0,12 0,12 0,23 0,00 0,12 

 6 Przeznaczenie w MPZP 1,11% 0,23 0,12 0,12 0,23 0,00 0,12 

 Sumy: 100,00% 21,03 5,75 2,06 0,71 -11,79 -7,93 

 

Ceny skorygowane o sumę poprawek Cw'=Cp+Σ popr    
[zł/m2] 

31,75 31,26 38,88 29,96 38,19 

 Wagi skorygowanych cen  αw  (wg Markowa) 5,14 4,27 11,87 4,52 3,76 

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

35,08 

 
Powierzchnia nieruchomości szacowanej    [m2] 220 

 
Wartość nieruchomości przed zaokrągleniem    [zł] 7 717,60 

 
Wartość nieruchomości (zaokrąg. do  1 )    [zł] 7 718,00 

 Wartość udziału wynoszącego ½ w działce 670/15 3859,00 
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. 

Przyjęto:  WR 670/15 udział ½  = 3 860 zł 
10.2. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zapisanej w księdze 
wieczystej BB1Z/00091580/1 udziału wynoszącego ½ w działce nr 670/15 o pow. 0,0220 ha 
wynosi :  

WR 670/15 udział ½  = 3 860 zł 
 

Zakresem wyceny jest określenie wartości rynkowej- WR, części nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, działki nr 670/14- WR 670/14   oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
działki nr 670/15 -WR 670/15 udział ½, będących przedmiotem prawa własności. W wycenie nie 
zostaną wyodrębnione wartości poszczególnych elementów, części składowych 
nieruchomości. 

WR= WR 670/14  + WR 670/15 udział ½ 
 

WR=180 400 zł + 3 860 zł = 184 260 zł 
 

WR=184 260 zł 
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11. WYNIK KOŃCOWY WYCENY 

 
Wartość rynkowa części nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 670/14 wpisanej 
do księgi wieczystej BB1Z/00091579/1 wraz z nieruchomością gruntową niezabudowaną, 
stanowiącą drogę dojazdową, działką nr 670/15 wpisaną do księgi wieczystej 
BB1Z/00091580/1, (udział 1 / 2) wynosi: 

WR=184 260 zł 
Słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 

 
Nieruchomości są przedmiotem prawa własności.  
Wartość została określona w podejściu porównawczym, dla aktualnego sposobu użytkowania 
według stanu i cen na dzień 25 listopada 2020r. 

Otrzymany wynik 2057,16 zł za mkw powierzchni użytkowej mieści się w przedziale 
cen transakcyjnych, z rynku lokalnego:  

 
Cena minimalna netto 1 140,91 zł 
Cena średnia netto 1 940,98 zł 
Cena maksymalna netto 2 300,00 zł 
Mediana netto 2 095,84 

 
Otrzymana wartość 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego jest zbliżona do wartości mediany z rynku lokalnego dzięki cenotwórczej 
cesze rynkowej  jakim jest  położenie budynku. Natomiast słabą cechą nieruchomości 
zabudowanej  jest jej brak podpiwniczenia oraz bardzo mała powierzchnia działki gruntu = 
165mkw. 
Analizując transakcje podobnymi nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi oraz 
niezabudowanymi, zawartymi w latach 2018 – 2020, położonymi w podobnej lokalizacji, 
uwzględniając   podobny stan techniczny budynków, ich powierzchnię użytkową, 
powierzchnię działki, otrzymane wyniki można uznać za najbardziej obiektywne 
i odzwierciedlające stan rynku w dniu wyceny. 

 

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.154 ustawy. 
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 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 –, 
 mapa turystyczna Beskid Śląski i  Cieszyński w skali 1: 75000- 2 szt, 
 mapa ewidencyjna w skali 1:7880 – 1 szt 
 uproszczony wypis z rejestru gruntów- 1szt, 
 wypis z kartoteki budynków, 
 elektroniczny wydruk z księgi wieczystej BB1Z/00091579/1 
 Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygnatura VI GU 357/20 of. 
 Uproszczony Plan Urządzenia Lasu obręb Juszczyna 
 świadectwo nadania uprawnień, 
 ubezpieczenie OC, 
 zdjęcia nieruchomości  wycenianej. 

     
 
  Autorki operatu szacunkowego: 

Izabela Razowska         Marta Caniboł                                                        
 
 
    
 
 
Czechowice-Dziedzice, dnia 04 grudnia 2020r.  


