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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

Przedmiot wyceny: 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona 
w  obrębie ewidencyjnym 0075, Pławno, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działki nr 86/2, 86/3 o łącznej powierzchni 0,93 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi 
księgę wieczystą KW nr KO1D/00024902/4.  
 
Przedmiotowe działki nie są objęte obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek 
zatwierdzonym przez Radę Miejską w Czaplinku uchwałą nr XXVII/241/16  
z dnia 24.11.2016 r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek działka 
numer 86/2 oznaczona jest jako: łąki (ok. 90%), wody (ok.10%). Działka 
numer 86/3 oznaczona jest jako:  łąki (ok. 93%), wody (ok.7%). 
 

Cel wyceny: 
Określenie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości w celu 
dokonania egzekucji z nieruchomości (sprawa Km 731/19). 
 

Zakres wyceny: 
Wycena obejmuje określenie wartości rynkowej przedmiotowej 
nieruchomości jako przedmiotu prawa własności.   
 

Daty istotne dla wyceny:  

Data sporządzenia wyceny:   
9 marca 2021 r. 
Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny:  
11 lutego 2021 r. 
 

Zastosowana procedura: 
Do wyceny nieruchomości zastosowano podejście porównawcze, metodę 
korygowania ceny średniej. 
 

Oszacowana wartość 
rynkowa nieruchomości:  

81 400 zł 
słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta 

Wykonawca operatu: G R Z E G O R Z  R O S O W S K I  –  U P R .  N R  5 4 4 1  
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1. Przedmiot i zakres wyceny 
 Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona 
w  obrębie ewidencyjnym 0075, Pławno, oznaczona w ewidencji gruntów jako 
działki nr 86/2, 86/3 o łącznej powierzchni 0,93 ha, dla której Sąd Rejonowy  
w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą KW 
nr KO1D/00024902/4.  

Przedmiotowa działki nie są objęte obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek zatwierdzonym 
przez Radę Miejską w Czaplinku uchwałą nr XXVII/241/16 z dnia 24.11.2016 r.,  
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek działka numer 86/2 oznaczona 
jest jako: łąki (ok. 90%), wody (ok.10%). Działka numer 86/3 oznaczona jest jako:  
łąki (ok. 93%), wody (ok.7%). 

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej przedmiotowej 
nieruchomości jako przedmiotu prawa własności.   

 
2. Cel wyceny 

Określenie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości w celu 
dokonania egzekucji z nieruchomości (sprawa Km 731/19). 
 

3. Podstawy opracowania operatu szacunkowego 
3.1. Podstawa formalna 

Zamawiającym wycenę jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  
w Drawsku Pomorskim, Paweł Chojnacki Kancelaria Komornicza w Drawsku 
Pomorskim, ul. 11 Witolda Reinera 6, 78-500 Drawsko Pomorskie. Podstawę 
formalną stanowi zlecenie – pismo z dnia 11.01.2021 r. (sprawa Km 731/19). 
 
3.2. Podstawy materialno - prawne wyceny 
§ Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2018 poz. 

155 tekst jednolity z późn. zm.). 
§ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości 
(DzU z 2016 r. poz. 1263). 

§ Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2020 r. poz. 
65 tekst jednolity). 

§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU z 2004 r. nr 207, poz. 
2109 ze zmianami). 

 
3.3. Podstawy metodologiczne  
3.3.1. Przepisy uzupełniające  
 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 tekst 

jednolity). 
 Ustawa z dnia 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2019 poz. 

2204 tekst jednolity).  
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3.3.2. Źródła informacji  
1. Księga wieczysta udostępniona do wglądu na internetowym portalu Podsystemu 

Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (protokół badania 
sporządzony dnia 09.03.2021 r.). 

2. Uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 21.01.2021 r. 
3. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 z dnia 21.01.2021 r. 
4. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z 21.01.2021 r. 
5. zaświadczenie o przeznaczeniu przedmiotowego terenu pismo znak: 

GMK.6727.1.19.2021 z 20.01.2021 r. 
6. Dane mapowe i katastralne zamieszczone na www.zcpwz.e-mapa.net. 
7. Informacje udzielone przez Zamawiającego. 
8. Baza danych o lokalnym rynku nieruchomości prowadzona w systemie Partner. 
9. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.02.2021 r.  
 
3.3.3. Materiały pomocnicze  
 Cymerman R., Hopfer A.: System, zasady, procedury wyceny nieruchomości. 

Wydanie IV – poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo PFSRM, Warszawa 2012 r. 
 Andrzej Antkiewicz i Mariusz Bilski, materiały szkoleniowe ,,Sporządzenie opisu  

i oszacowania nieruchomości na obszarze cywilnego postępowania 
egzekucyjnego”, Szczecin 17.11.2012 r. 

 Andrzej Antkiewicz i Przemysław Samełko, materiały szkoleniowe ,,Wycena 
ograniczonych praw rzeczowych i wpływ na oszacowanie nieruchomości praw 
zobowiązaniowych na gruncie egzekucji sądowej”, Szczecin 17.09.2019 r. 

 
4. Daty istotne dla operatu szacunkowego  

Data sporządzenia wyceny: 9 marca 2021 r. 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:                      11 lutego 2021 r. 

Data, na którą uwzględniono stan przedmiotu wyceny:                    11 lutego 2021 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości:                                                 11 lutego 2021 r.          
 

5. Opis i określenie stanu nieruchomości  
5.1. Stan prawny 
 Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr 
KO1D/00024902/4 prowadzoną przez dla której Sąd Rejonowy w Drawsku 
Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. 
 
Dział I- O (Oznaczenie nieruchomości): 

Działki ewidencyjne 

Lp. 1. --- 

Numer działki 86/2 

Położenie (numer porządkowy / gmina, miejscowość) Lp. 1. 1 CZAPLINEK, PŁAWNO 

Sposób korzystania NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA 

Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono 
działkę, obszar) 

/ 00003344 / , 0,5100 HA 

Lp. 2. --- 

Numer działki 86/3 

Położenie (numer porządkowy / gmina, miejscowość) Lp. 1. 1 CZAPLINEK, PŁAWNO 

Sposób korzystania NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA 

Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono 
działkę, obszar) 

/ 00024890 / , 0,4200 HA 
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Obszar całej nieruchomości 0,9300 HA 

 
Dział I- Sp. (Spis praw związanych z własnością):  
Brak wpisów 

 
Dział II (Własność):  
Mariusz Szostak s. Stefana i Heleny.  

 
Dział III (Prawa, roszczenia i ograniczenia): 
Lp. 1. --- 

Numer wpisu 1 

Rodzaj wpisu OGRANICZENIE W ROZPORZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIĄ 

Treść wpisu 

AGENCJI PRZYSŁUGUJE PRAWO PIERWOKUPU W PRZYPADKU 
SPRZEDAŻY TEJ NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE PIĘCIU LAT OD DATY JEJ 
NABYCIA OD AGENCJI AGENCJI PRZYSŁUGUJE PRAWO ODKUPU 
PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE PIĘCIU LAT OD DATY 
JEJ NABYCIA OD AGENCJI 

Lp. 2. --- 

Numer wpisu 2 

Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE 

Treść wpisu 

OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z PRZEDMIOTOWEJ 
NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE KM 731/19 NA PODSTAWIE WNIOSKU 
WIERZYCIELA: 
1. PROKURY NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO 
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO WE WROCŁAWIU, 
2. KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO 
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W WARSZAWIE W 
SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 346/20 
3. NACZELNIKA UZRĘDU SKARBOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM W 
SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ NR 2747/20, 
4.PROKURY NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO 
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO WE WROCŁAWIU W 
SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 1841/20, 
5. PROKURY NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO 
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO WE WROCŁAWIU W 
SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 1840/20, 
O EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ. 

Rodzaj zmiany 
Lp. 1. 

W POLU NR 3.4.1.2 UJAWNIONO PRZYŁĄCZENIE SIĘ WIERZYCIELA W 
SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 346/20 

Lp. 2. 
W POLU NR 3.4.1.2 UJAWNIONO PRZYŁĄCZENIE SIĘ WIERZYCIELA W 
SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ NR 3204-SEE.711.ZN.13.2020.DW 

Lp. 3. 
W POLU NR 3.4.1.2 UJAWNIONO PRZYŁĄCZENIE SIĘ WIERZYCIELA W 
SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 1841/20 

Lp. 4. 
W POLU NR 3.4.1.2 UJAWNIONO PRZYŁĄCZENIE SIĘ WIERZYCIELA W 
SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 1840/20 

Lp. 5. 
W POLU NR 3.4.1.2 UJAWNIONO PRZYŁĄCZENIE SIĘ WIERZYCIELA W 
SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM. 2747/20 

 
Dział IV (Hipoteka): 
Lp. 1. --- 

Numer hipoteki (roszczenia) 1 

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma (słownie), waluta 18295,59 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ 59/100) ZŁ 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek prawny) 

Lp. 1. 1 

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA W KWOCIE 11.755,70 ZŁ, ODSETKI W KWOCIE 94,10 ZŁ, 
KOSZTY UPOMNIENIA W KWOCIE 23,20 ZŁ, KOSZTY EGZEKUCYJNE W KWOCIE 
324,06 ZŁ ORAZ DALSZE ODSETKI I NALEŻNOŚCI UBOCZNE, TYTUŁY 
WYKONAWCZE NUMER: 
- 3204-SEW.723.975.2017 
- 3204-SEW.723.1229.2017 
- 3204-SEW.723.1383.2017 

Wierzyciel hipoteczny 
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Skarb Państwa (nazwa, siedziba, REGON, rola instytucji) Lp. 1. 
SKARB PAŃSTWA - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM, 
DRAWSKO POMORSKIE, 330045270, ORGAN REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA 

Lp. 2. --- 

Numer hipoteki (roszczenia) 2 

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma (słownie), waluta 3103,34 (TRZY TYSIĄCE STO TRZY 34/100) ZŁ 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek prawny) 

Lp. 1. 1 

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA W KWOCIE 1.987 ZŁ, ODSETKI W KWOCIE 15,90 ZŁ, 
KOSZTY UPOMNIENIA W KWOCIE 23,20 ZŁ, KOSZTY EGZEKUCYJNE W KWOCIE 
42,79 ZŁ ORAZ DALSZE ODSETKI I NALEŻNOŚCI UBOCZNE, TYTUŁY 
WYKONAWCZE NUMER: 
- 3204-SEW.723.54.2018 
- 3204-SEW.723.95.2018 

Wierzyciel hipoteczny 

Skarb Państwa (nazwa, siedziba, REGON, rola instytucji) Lp. 1. 
SKARB PAŃSTWA - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM, 
DRAWSKO POMORSKIE, 00102080300109, ORGAN REPREZENTUJĄCY SKARB 
PAŃSTWA 

Lp. 3. --- 

Numer hipoteki (roszczenia) 3 

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma (słownie), waluta 3757,83 (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM 83/100) ZŁ 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek prawny) 

Lp. 1. 1 

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA - 2.416.76 ZŁ, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ NA DZIEŃ 
WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO 88,46 ZŁ DLA ZABEZPIECZENIA 
NALEŻNOŚCI UBOCZNYCH TJ. DALSZYCH ODSETEK ZA ZWŁOKĘ NALEŻNYCH PO 
DNIU WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO ORAZ DALSZYCH KOSZTÓW 
EGZEKUCYJNYCH ORAZ ZALEGŁOŚĆ W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA 
CZERWIEC 2018 R. WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ I INNYMI NALEŻNOŚCIAMI 
UBOCZNYMI., TYTUŁ WYKONAWCZY NR 3204-SEW.723.17.2019 Z DNIA 
08.01.2019 ROKU 

Wierzyciel hipoteczny 

Skarb Państwa (nazwa, siedziba, REGON, rola instytucji) Lp. 1. 
SKARB PAŃSTWA - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM, 
DRAWSKO POMORSKIE, 00102080300109, ORGAN REPREZENTUJĄCY SKARB 
PAŃSTWA 

Lp. 4. --- 

Numer hipoteki (roszczenia) 4 

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma (słownie), waluta 38031,00 (TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY TRZYDZIEŚCI JEDEN) ZŁ 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek prawny) 

Lp. 1. 1 

KWOTA NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ 23.692,00 ZŁ, KWOTA ODSETEK 1.662,00 ZŁ, 
ORAZ NALEŻNOŚCI UBOCZNE TJ. ODSETKI ZA ZWŁOKĘ NALEŻNE PO DNIU 
WYSTAWIENIA ZARZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA ORAZ EWENTUALNE KOSZTY 
EGZEKUCYJNE, ZARZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA NR: 
-3204-SEW.4253.7.2019.1 Z 20.12.2019 R, 
-3204-SEW.4253.7.2019.2 Z 20.12.2019 R, 
-3204-SEW.4253.7.2019.3 Z 20.12.2019R, 
- 3204-SEW.4253.7.2019.4 Z 20.12.2019, 
- 3204-SEW.4253.7.2019.5 Z 20.12.2019 R, 
- 3204-SEW.4253.7.2019.6 Z 20.12.2019 R, 
- 3204-SEW.4253.7.2019.7 Z 20.12.2019 R, 
- 3204-SEW.4253.8.2019.1 Z 20.12.2019R, 
- 3204-SEW.4253.8.2019.2 Z 20.12.2019 R, 
- 3204-SEW.4253.8.2019.3 Z 20.12.2019 R, 
- 3204-SEW.4253.8.2019.4 Z 20.12.2019 R, 
- 3204-SEW.4253.8.2019.5 Z 20.12.2019 R, 
- 3204-SEW.4253.8.2019.6 Z 20.12.2019 R, 
- 3204-SEW.4253.8.2019.7 Z 20.12.2019 R, 
- 3204-SEW.4253.8.2019.8 Z 20.12.2019. 

Wierzyciel hipoteczny 

Skarb Państwa (nazwa, siedziba, REGON, rola instytucji) Lp. 1. 
SKARB PAŃSTWA - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO, DRAWSKO POMORSKIE, 
00102080300109, ORGAN REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA 

 
5.2. Oznaczenie w ewidencji gruntów 

Województwo: zachodniopomorskie 

Powiat: drawski 
Jednostka ewidencyjna: Czaplinek – obszar wiejski 
Obręb ewidencyjny: 0075, Pławno 
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Numer działki 
ewidencyjnej 

Adres lub 
położenie 

Powierzchnia 
 [ha] 

Użytek i klasa bonitacyjna 

Rodzaj Pow [ha] 

86/2 Pławno 0,51 

LIV 
ŁVI 

W-ŁVI 
N 

0,38 
0,06 
0,02 
0,05 

86/3 Pławno 0,42 
ŁVI 
N 

0,31 
0,11 

 
5.3. Lokalizacja i stan otoczenia nieruchomości 

Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Pławno  
w odległości około 5 km od Czaplinka. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości 
stanowi zabudowa mieszkaniowa istniejąca oraz niezabudowana tereny rolne.  
W dalszej odległości rozciągają się niezabudowane tereny inwestycyjne, tereny 
zabudowy mieszkalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Pławno, 
tereny rolne oraz zbiorniki wodne (w tym m.in. jezioro Krzemno). Dojazd do działek 
drogami wydzielonymi geodezyjnie ale nie urządzonymi w terenie (działki  
o numerach 234, 86/6 które stanowią własność Gminy Czaplinek).   
 
Rys. 1 Lokalizacja szczegółowa działek [http://zcpwz.e-mapa.net/] 
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Rys. 2 Lokalizacja ogólna działek [http://zcpwz.e-mapa.net/] 

 
 
5.4. Stan zagospodarowania nieruchomości  

Działki gruntu o numerach ewidencyjnych 86/2, 86/3 są niezabudowane. 
Działki posiadają kształt nieregularny, teren o konfiguracji zmiennej (grunt nieco 
obniżony w stosunku do części gruntów przylegających). Na datę oględzin działki 
porośnięte roślinnością siedlisk łąkowych oraz zakrzaczeniami i pojedynczymi 
egzemplarzami drzew. Przy granicy północnej działek przebiega rów melioracyjny. 
Uzbrojenie działek w urządzenia infrastruktury technicznej: brak.  
 
6. Uwarunkowania planistyczne i ochronne 

Zgodnie z zaświadczeniem znak: GMK.6727.1.19.2021 z 20.01.2021 r., 
stwierdza się iż wyceniane działki nie są objęte miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego.   

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czaplinek zatwierdzonym przez Radę Miejską w Czaplinku 
uchwałą nr XXVII/241/16 z dnia 24.11.2016 r., w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Czaplinek działka numer 86/2 oznaczona jest jako: łąki (ok. 90%), wody (ok.10%). 
Działka numer 86/3 oznaczona jest jako:  łąki (ok. 93%), wody (ok.7%). 
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7. Przedstawienie sposobu szacowania 
7.1. Wskazanie rodzaju określanej wartości 

Oszacowano wartość rynkową przedmiotu wyceny. Art. 151 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami (pkt 1) określa, że „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.” 
 Zgodnie z art. 152 Ustawy o gospodarce nieruchomościami:  
1. Sposoby określenia wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są 

uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość 
nieruchomości. 

2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, 
dochodowego lub kosztowego albo mieszanego zawierającego elementy podejść 
poprzednich. 

3. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość 
rynkową nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na 
zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową 
nieruchomości określa się w podejściu mieszanym. Przy zastosowaniu podejścia 
kosztowego określa się wartość odtworzeniową nieruchomości. 

 

7.2. Wybór drogi szacowania 
 Wyboru właściwego podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości 
dokonuje się zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
uwzględniając następujące czynniki: 

 cel wyceny; 
 rodzaj i położenie nieruchomości; 
 przeznaczenie w planie miejscowym; 
 stan nieruchomości; 
 dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.  

Uwzględniając postanowienia obowiązujących przepisów prawnych 
regulujących tryb, zasady i metody wyceny nieruchomości, cel wyceny, rodzaj  
i położenie nieruchomości, oraz analizę lokalnego rynku nieruchomości, w procesie 
szacowania wykorzystano podejście porównawcze, metodę korygowania ceny 
średniej. 
 
7.3. Charakterystyka zastosowanego sposobu szacowania 

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy 
założeniu, że wartości ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości 
podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość nieruchomości 
koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i ustala  
z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie 
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 
2109 ze zmianami) przy zastosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest 
znajomość cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej 
przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich 
cen. 
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Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co 
najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu 
rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji 
oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem 
wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych 
współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych 
cechach tych nieruchomości. 
 Źródłem informacji o cenach transakcyjnych nie mogą być informacje  
o transakcjach, w których wystąpiły szczególne warunki zawarcia transakcji 
powodujące ustalenie zapłaty w sposób rażąco odbiegający od przeciętnych cen 
uzyskiwanych na runku nieruchomości lub sprzedaży w drodze przetargu, 
z zastrzeżeniem ust. 2. Ceny uzyskane przy sprzedaży w drodze przetargu mogą być 
źródłem informacji o cenach transakcyjnych, jeżeli nie odbiegają o więcej niż 20 % od 
przeciętnych cen uzyskiwanych na rynku za nieruchomości podobne. Za szczególne 
warunki transakcji uważa się w szczególności sprzedaż dokonaną w postępowaniu 
egzekucyjnym, sprzedaż z bonifikatą, sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty lub 
sprzedaż z odroczonym terminem wydania nieruchomości nabywcy.  
 

9. Określenie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości 
9.1. Analiza i charakterystyka rynku 
Dla potrzeb wyceny określono: 
 rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu 

do nieruchomości wycenianej;  
 obszar: gmina Czaplinek;   
 okres badania cen: luty 2019 r. – styczeń 2021 r. 

Biorąc pod uwagę przedmiot, zakres, cel wyceny, przepisy prawa oraz 
dostępność danych transakcyjnych dla potrzeb wyceny określono wiarygodny pod 
względem rodzajowym i obszarowym rynek oraz wyznaczono z badanego zbioru 
obserwacji próbę reprezentacyjną najbardziej podobnych nieruchomości, które 
spełniają warunek nieruchomości podobnych pod względem rodzajowym, stanem 
prawnym oraz uwarunkowań planistycznych.  

Z uwagi na charakter wyselekcjonowano 13 transakcji obrotu 
nieruchomościami najbardziej podobnymi do przedmiotu wyceny (niezabudowane 
działki gruntu zlokalizowane w sąsiedztwie zbiorników wodnych). Ceny transakcyjne 
dotyczące działek niezabudowanych po odrzuceniu wartości skrajnych oscylują  
w przedziale od około 8 zł/m2 do około 15 zł/m2 powierzchni gruntu. Duży rozrzut 
cen uzależniony jest w tym przypadku szczególnie od lokalizacji ogólnej i sąsiedztwa, 
uzbrojenia w media, powierzchni działki, jakości dojazdu oraz utrudnień 
inwestycyjnych takich jak: ukształtowania terenu, stopień zadrzewienia lub 
zakrzaczenia działki, obecność napowietrznych linii energetycznych, itp. 

Na potrzeby niniejszej wyceny przyjęto transakcje z ostatnich dwóch lat 
z uwzględnieniem zerowego trendu zmian cen w czasie, ze względu na brak 
wyraźnych tendencji wzrostowych lub spadkowych.  
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Tabela 1. Zestawienie transakcji nieruchomości niezabudowanych objętych analizą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Szczegółowe dane o nieruchomościach porównawczych znajdują się w bazie danych wykonawcy opracowania [w zakresie 
szczegółowego opisu danych zastosowano się do Wyroku Sądu Najwyższego z 05.04.2012 r., sygn.. akt. II CSK 369/11] 
*w/w ceny transakcyjne nie zawierają kosztów transakcji oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat w tym VAT.  

 
Dla analizowanego rynku nieruchomości określono: 

Cena minimalna:  Cmin =  7,95 zł/m2 
Cena maksymalna:  Cmax  =  15 zł/m2 
Cena średnia:  Cśr  =  12,02 zł/m2 

 
Określenie zakresu sumy współczynników korygujących: 
Granica dolna:                Wd = Cmin/Cśr =     7,95/12,02 = 0,661 
Granica górna:                Wg = Cmax/Cśr =     15 /12,02 = 1,248 
 
9.2. Określenie cech rynkowych oraz ich wag 
 Po przeanalizowaniu cen transakcyjnych i zbadaniu rynku ustalono 
następujące cechy rynkowe dla potrzeb obliczenia wartości nieruchomości: 
Lp. Rodzaj cechy Zakres cechy 

1 
Atrakcyjność 

lokalizacji 

korzystna – oznacza położenie nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie 
zbiorników wodnych (przy linii brzegowej) z dużymi rezerwami terenów, w 
sąsiedztwie terenów wykorzystywanych na podobne cele oraz terenów 
leśnych i rolnych. Dogodne możliwości wykorzystania rekreacyjnego. 
średnio korzystna – oznacza położenie nieruchomości w bezpośrednim 
sąsiedztwie lub niedalekiej odległości od zbiorników wodnych, w sąsiedztwie 
terenów wykorzystywanych na podobne cele oraz cele związane z 
funkcjonowaniem otoczenia, przeciętne możliwości rekreacyjnego 
wykorzystania.  
przeciętna – oznacza położenie nieruchomości w dalszej odległości od 
zbiorników wodnych, w sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych na cele 
rekreacyjne. 

2 
Uzbrojenie  

w media 

w zasięgu – nieruchomość nie posiada przyłączy do urządzeń infrastruktury 
technicznej istnieje jednak możliwość przyłączenia, nie wymagająca budowy długich 
odcinków sieci lub montażu specjalistycznych urządzeń.; 

brak - nieruchomość nie posiada przyłączy do urządzeń infrastruktury technicznej 
ewentualne przyłączenie, wymaga budowy długich odcinków sieci lub montażu 
specjalistycznych urządzeń.; 

3 Dojazd 

dobry – dostęp z drogi utwardzonej publicznej, możliwość bezpośredniego wjazdu na 
nieruchomość; 
średni – dostęp drogą utwardzoną, w niewielkiej części drogą gruntową, możliwość 
bezpośredniego wjazdu na nieruchomość; 
utrudniony – dostęp drogą gruntową w złym stanie lub niewyniesioną w terenie, 
ewentualnie poprzez ustanowioną służebność/lub brak dostępu do drogi publicznej 

Lp. Data transakcji Gmina Obręb Pow. działki [m2] 
Cena transakcji 

[zł/m2] 

1 2020-10-16 Czaplinek Pławno 7799 15 
2 2020-09-29 Czaplinek Niwka 5999 10,50 

3 2020-05-29 Czaplinek Pławno 3590 13,93 

4 2020-05-05 Czaplinek Pławno 3555 13 
5 2020-02-05 Czaplinek Pławno 3350 13 
6 2019-11-05 Czaplinek Czarne Wielkie 5031 7,95 
7 2019-10-31 Czaplinek Broczyno 3000 14 
8 2019-08-19 Czaplinek Żerdno 3001 13 
9 2019-08-19 Czaplinek Żerdno 3001 13 

10 2019-08-19 Czaplinek Żerdno 3002 12,99 
11 2019-07-15 Czaplinek Żerdno 3330 11,71 
12 2019-05-17 Czaplinek Żerdno 5939 8,42 
13 2019-04-18 Czaplinek Niwka 4401 9,77 
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Lp. Rodzaj cechy Zakres cechy 

4 
Wielkość 

powierzchni 

średnia (do 3 500 m2) 

duża (od 3 501 m2  do 6 000 m2) 

bardzo duża (powyżej 6 000 m2). 

5 
Utrudnienia 

inwestycyjne 

brak – regularny kształt działki, brak utrudnień inwestycyjnych związanych  
z zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu; 

występują częściowo – regularny lub w miarę regularny kształt działki, utrudnienia 
inwestycyjne nie występują lub występują w stopniu nieznacznie ograniczający 
wykorzystania nieruchomości.  

 
Wagi cech rynkowych ustalono na podstawie analizy bazy danych o cenach  

i cechach nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie 
badania cech oraz na podstawie badań-obserwacji preferencji nabywców 
nieruchomości. 

 
Tabela 2. Zestawienie cech rynkowych i zakresu współczynników korygujących dla danej cechy 

L
p.  

Rodzaj cechy rynkowej 
Waga cechy 

(%) 

Zakres współczynników 
korygujących 

granica dolna granica górna 

1 Atrakcyjność lokalizacji 30 0,199 0,374 

2 Uzbrojenie 25 0,165 0,312 

3 Dojazd 10 0,066 0,125 

4 Wielkość powierzchni 15 0,099 0,187 

5 Utrudnienia inwestycyjne 20 0,132 0,250 

SUMA: 100% 0,661 1,248 

 
9.3. Określenie wartości rynkowej gruntu działki 86/2 
Tabela 3. Określenie wielkości współczynników korekcyjnych dla nieruchomości wycenianej 

Lp. Cechy rynkowe 
Cechy rynkowe 
nieruchomości 

wycenianej 

Zakresy 
współczynników 

korygujących 

Wartości 
współczynników ui 

1  Atrakcyjność lokalizacji Średnio korzystna 0,199 0,374 0,287 
2 Uzbrojenie Brak 0,165 0,312 0,165 
3 Dojazd Utrudniony 0,066 0,125 0,066 
4 Wielkość powierzchni Duża 0,099 0,187 0,143 
5 Utrudnienia inwestycyjne Występują* 0,132 0,250 0,014 

SUMA:    0,661    1,248    0,675 
*cecha ekstrapolowana 
 

Wartość rynkowa 1 m2 prawa własności gruntu:  
Cśr x Σui = 12,02 zł/m2 x 0,675 = 8,11 zł/m2; przyjęto 8,11 zł/m2 
 
Wartość całkowita gruntu działki 86/2 wynosi: 
Wg = 5 100 m2 x 8,11 zł/m2 = 41 361 zł; przyjęto 41 400 zł 
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9.4. Określenie wartości rynkowej gruntu działki 86/3 
Tabela 3. Określenie wielkości współczynników korekcyjnych dla nieruchomości wycenianej 

Lp. Cechy rynkowe 
Cechy rynkowe 
nieruchomości 

wycenianej 

Zakresy 
współczynników 

korygujących 

Wartości 
współczynników ui 

1  Atrakcyjność lokalizacji Średnio korzystna 0,199 0,374 0,287 
2 Uzbrojenie Brak 0,165 0,312 0,165 
3 Dojazd Utrudniony 0,066 0,125 0,066 
4 Wielkość powierzchni Duża 0,099 0,187 0,143 
5 Utrudnienia inwestycyjne Występują częściowo 0,132 0,250 0,132 

SUMA:    0,661    1,248    0,793 
 

Wartość rynkowa 1 m2 prawa własności gruntu:  
Cśr x Σui = 12,02 zł/m2 x 0,793 = 9,53 zł/m2; przyjęto 9,53 zł/m2 
 
Wartość całkowita gruntu działki 86/3 wynosi: 
Wg = 4 200 m2 x 9,53 zł/m2 = 40 026 zł; przyjęto 40 000 zł 
 
9.5. Zestawienie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości 

Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości stanowi suma wartości 
rynkowej niezabudowanej działki gruntu numer 86/2 oraz niezabudowanej działki 
gruntu numer 86/3. 
 

Wrn = Wrdz.86/2 + Wrdz.86/3 = 41 400 zł + 40 000 zł = 81 400 zł 
 
10. Wynik końcowy wyceny 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
w obrębie ewidencyjnym Pławno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 
86/2, 86/3 o łącznej powierzchni 0,93 ha, dla której Sąd Rejonowy w Drawsku 
Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą KW nr 
KO1D/00024902/4 wynosi: 

81 400 zł 
słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta 

 
11. Analiza uzyskanego wyniku  

Oszacowana wartość rynkowa prawa własności przedmiotowej nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej uwzględnia jej cechy rynkowe oraz w przeliczeniu na 1m2 
powierzchni gruntu (8,75 zł) zawiera się w przedziale pomiędzy ceną minimalną tj. 
7,95 zł/m2 a ceną maksymalną 15 zł/m2 zaobserwowanych na badanym rynku 
lokalnym nieruchomości podobnych, stąd należy uznać ją jako wiarygodną  
i uzasadnioną na tle analizy przedstawionej w opracowaniu. 

 
12. Klauzule i ograniczenia 
1) Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa. 
2) Niniejszy operat szacunkowy nie może być opublikowany w całości lub w części  

w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy  
i treści takiej publikacji. 

3) Nie może być on wykorzystany do żadnego innego celu aniżeli określony  
w operacie; 
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4) Podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowił wgląd do 
internetowej księgi wieczystej. 

5) Wycena opiera się na oględzinach nieruchomości dokonanych podczas wizji 
lokalnej oraz na informacjach i dokumentach udostępnionych rzeczoznawcy. 
Zakłada się, iż autorowi opracowania zgłoszono wszystkie znane okoliczności 
mające wpływ na oszacowanie wartości. 

6) Wykonawca opracowania nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte 
przedmiotu wyceny, których nie można było stwierdzić w czasie wizji terenowej 
ani na podstawie dokumentów technicznych i prawnych. Przedstawione 
dokumenty i zawarty w nich stan prawny uznano za wiarygodne i nie były one 
przedmiotem odrębnego dochodzenia. 

7) Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2., ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r., RODO informuje się iż: 

- administratorem danych osobowych jest autor operatu;  
- zawarte w operacie dane osobowe przetwarzane są celem wykonania zlecenia; 
- dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oprócz zleceniodawcy, któremu 
zostanie przekazany niniejszy operat szacunkowy; 
- zawarte w operacie szacunkowym dane osobowe nie mogą być wykorzystywane, ani 
przetwarzane przez jakikolwiek podmiot, czy osobę fizyczną bez zgody właściciela danych; 
- operat szacunkowy będzie przechowywany w archiwum autora przez okres minimum  
2 lata; 
- właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
- właściciel danych osobowych posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27.04.2016 r. 
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