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Wyciąg z operatu szacunkowego 

Określenie i 

opis 

przedmiotu 

wyceny 

 
Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal użytkowy z częścią mieszkalną o 
powierzchni użytkowej – 127,91 m

2
 + 16,50 m

2
 piwnica, wraz z udziałem 2001/10000 

w prawie użytkowania wieczystego do dnia 2091-12-19 działki gruntu nr 193,4 w 
obrębie 20 miasta Koszalina i częściach wspólnych budynku. Położona  w Koszalinie 
przy ul. Kolejowej Marszałka J. Piłsudskiego 3/7 w budynku o 3 kondygnacjach 
naziemnych. Media w lokalu: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz. Ciepła 
woda użytkowa uzyskiwana z kolta gazowego i elektrycznego podgrzewacza. 
Ogrzewanie centralne zasilane własnym kotłem gazowym. Lokal położony na 
parterze budynku z pokojem na piętrze i własna piwnicą. W piwnicy jest kominek. 

Stan prawny 

 
Według księgi wieczystej nr KO1K/00028502/5 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie właścicielem nieruchomości jest: Ewa 

Rogowska  w udziale 1/1. 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina 

teren z nieruchomością lokalową opisany jest jako: teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej  z usługami.  

Cel wyceny 

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla potrzeb 

sporządzenia opisu i dokonania oszacowania lokalu mieszkalnego  w sprawie o sygn. 

akt GKm 108/19, prowadzonej przez Macieja Kucharskiego – Komornika Sądowego 

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie. 

Daty istotne 

dla wyceny 

Data sporządzenia operatu:                                                       07 maja 2020 rok 

Data na którą określono wartość:                                              07 maja 2020 rok 

Data stanu nieruchomości:                                                   27 stycznia 2020 rok 

Data wizji lokalnej:                                                               27 stycznia 2020 rok 

Zastosowana 

procedura 

 

Wyceny dokonano podejściem porównawczym, metodą korygowania ceny średniej 

Określona 

wartość 

Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej określoną dla potrzeb postępowania 

egzekucyjnego   wynosi:  

378 000,00 PLN 

słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 

Autor 

operatu 

Marek Pietraszewski biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie z zakresu 

rzeczoznawstwa majątkowego 

Rzeczoznawca Majątkowy - Uprawnienia MI nr 5290 

zam. 76-024 Świeszyno, Niekłonice 9 g , tel. 606 716 807 
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1. Określenie przedmiotu i zakresu wyceny. 

1.1   Przedmiot wyceny. 

 Przedmiotem  wyceny jest nieruchomość lokalowa nr 7 o powierzchni użytkowej 

127,91 m2 + 16,50 m2 piwnica, stanowiąca lokal użytkowy z częścią mieszkalną obecnie 

użytkowany jako zakład optyczny, położona  w budynku kamienicy przy ulicy Piłsudskiego 3 

w Koszalinie. Do nieruchomości lokalowej przypisany jest udział w wysokości 2001/10000 w 

częściach nieruchomości wspólnej i prawie użytkowania wieczystego do dnia 2091-12-19 

działki nr 193/4 w obr. 0020 miasta Koszalina o pow. 0,0349 ha 

 Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą KO1K/00028502/5. 

 

1.2 Zakres wyceny. 

 Zakres wyceny obejmuje prawo własności nieruchomości lokalowej przy ul. 

Piłsudskiego 3/7 w Koszalinie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i 

użytkowaniu wieczystym do dnia 2091-12-19, działki gruntu nr 193/4 w obrębie 

ewidencyjnym  20 miasta Koszalina. 

 

2. Cel wyceny. 

 Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości 

lokalowej dla potrzeb sporządzenia opisu i dokonania oszacowania lokalu,  w sprawie o 

sygn. GKm 108/19, prowadzonej przez Macieja Kucharskiego – Komornika Sądowego przy 

Sądzie Rejonowym w Koszalinie z Kancelarią Komorniczą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 

40/81. 

3. Podstawy opracowania operatu. 

3.1 Podstawa formalna. 

  Zlecenie z dnia 14 stycznia 2020 roku wystawione biegłemu sądowemu  - Markowi 

Pietraszewskiemu przez Komornika Sądowego Macieja Kucharskiego działającego przy 

Sądzie Rejonowym w Koszalinie w sprawie  GKm 108/19. 

3.2 Podstawy prawne. 
a) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks Postępowania Cywilnego ( Dz. U. nr 

43, poz. 296 z późniejszymi zmianami). 

b) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości ( Dz. 

U. z 2016 r. poz.1263). 

c) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity 

Dz. U. 2020, poz. 65 z późniejszymi zmianami). 
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d) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (  Dz. U. z 2000 roku, nr 80, 

poz.903 z późniejszymi zmianami ). 

e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ( Dz. U. nr 207 z 2004 roku, 

poz.2109 z późniejszymi zmianami).  

3.3 Źródła danych merytorycznych:  
a) Księga wieczysta nr KO1K/00028502/5 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie dla nieruchomości lokalowej. 

b) Księga wieczysta nr KO1K/00072473/5 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie dla części nieruchomości wspólnej. 

c) Wypis z rejestru lokali i rejestru gruntów z dnia 05 luty 2020 roku. 

d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

e) Oględziny nieruchomości  w dniu 27 stycznia 2020 roku.  

f) Dane z aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali użytkowych  w Koszalinie. 

 

3.4 Materiały pomocnicze: 
a) Ile jest warta nieruchomość – E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel – wydawnictwo 

Poltex, W-wa 2004 r. 

b) Nieruchomość w gospodarce rynkowej – Ewa Kucharska – Stasiak – PWN, W-wa 

2006 r. 

c) Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości – praca zbiorowa pod redakcją 

Sabiny Źróbek – Educaterra, Olsztyn 2007 r. 

d) System, zasady i procedury wyceny nieruchomości – R. Cymerman, A. Hopfer – 

PFSRM, W-wa 2008 r 

e) strony internetowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie www.koszalin.pl i 

www.bip.koszalin.pl 

f) Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. 

4. Daty istotne dla operatu szacunkowego. 
 

a) Data sporządzenia operatu:                                                                07 maja 2020 rok 

b) Data na którą określono wartość:                                                        07 maja 2020 rok 

c) Data stanu nieruchomości:                                                             27 stycznia 2020 rok 

d) Data wizji lokalnej:                                                                          27 stycznia 2020 rok 

5. Opis i określenie stanu nieruchomości.  

5.1 Stan prawny według księgi wieczystej. 
Stan prawny przedmiotowej nieruchomości lokalowej określono na podstawie 

badania internetowej aplikacji  Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg 

Wieczystych w dniu 07 maja 2020 roku  księgi wieczystej nr KO1K/00028502/5 

prowadzonej przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie 

 

 

http://www.koszalin.pl/
http://www.bip.koszalin.pl/
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Typ księgi: lokal stanowiący odrębną nieruchomość 

 

Dział I-O: Oznaczenie nieruchomości 

Położenie, miejscowość:  Koszalin 

Lokal: ulica Piłsudskiego 3 nr lokalu 7 

Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny 

Opis lokalu: sala sprzedaży – 1, poczekalnia – 1, gabinet okulistyczny – 1, pracownia 

optyczna – 1, pom. centralnego ogrzewania – 1, pomieszczenie socjalne – 1, łazienka – 1, 

wc – 1, korytarz – 1 

Opis pomieszczeń przynależnych: pokój biurowy na piętrze – 1 , pomieszczenia zaplecza w 

piwnicy – 1 

Odrębność: tak 

Obszar: 143,87 m2 

Dział I-Sp: Spis praw związanych z własnością 

Rodzaj prawa: udział związany z własnością lokalu 

Treść prawa: udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku 

Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego 

oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – 2001/10000 

Dział II: Własność: 

Ewa Rogowska w udziale 1/1 

Dział III: Prawa, roszczenia i ograniczenia: 

- Ostrzeżenie: do toczącego się postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przyłączył się 

kolejny wierzyciel w sprawie GKm 81/19, z wniosku: Camro Kamrowski Kalwasiński Spółka 

Jawna z siedzibą w Sopocie 

- Ostrzeżenie: do toczącego się postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przyłączył się 

kolejny wierzyciel w sprawie Km 407/19, z wniosku: Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Koszalinie z siedziba w 

Koszalinie 

- Ostrzeżenie: do toczącego się postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przyłączył się 

kolejny wierzyciel w sprawie GKm 108/19, z wniosku: Agnieszki Rogowskiej i Jakuba 

Rogowskiego 

- Ostrzeżenie: do toczącego się postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przyłączył się 

kolejny wierzyciel w sprawie GKm 126/19, z wniosku: Optologic Spółka z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 

- Ostrzeżenie: do toczącego się postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przyłączył się 

kolejny wierzyciel w sprawie GKm 133/19, z wniosku: Optologic Spółka z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 

 

Dział IV: Hipoteka  

- 8 hipotek przymusowych na kwoty: 4250,50 zł, 430,00 zł, 980,90 zł, 333,00 zł, 224,00 zł, 

123,00 zł, 403,00 zł, 119,00 zł, na rzecz Skarbu Państwa  - Pierwszego Urzędu Skarbowego 

w Koszalinie, organu reprezentującego Skarb Państwa 

- hipoteka przymusowa na kwotę 13 819,08 zł, wierzytelność:  
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należności wynikające z tytułu wykonawczego to jest należność główna, odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, koszty postępowania. suma hipoteki 

została powiększona o 50% sumy wyżej wskazanych należności na podstawie artykułu 

110 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wierzyciel hipoteczny: JZO Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

 

5.2 Stan według rejestru lokali. 
 

- jednostka ewidencyjna: 326101_1, M. Koszalin, 

- obręb: 0020, 

- lokal mieszkalny 

- nr lokalu: 7 

- adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 

- liczba izb: 3  

- powierzchnia użytkowa: 105,2 m2, 

- udział: 2001/10000  

- KW nr: KO1K/00028502/5 

 

Wpisy w księdze wieczystej i rejestrze lokali nie są zgodne. 

Różnią się przeznaczeniem lokalu: w księdze wieczystej – lokal niemieszkalny, w rejestrze 

lokali – lokal mieszkalny. 

Powierzchnią użytkową: w księdze wieczystej – 143,87 m2, w rejestrze lokali – 105,2 m2. 

 

5.3 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 
 

 Na terenie z przedmiotową nieruchomością obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/430/2009 Rady Miejskiej w 

Koszalinie z dnia 25 czerwca 2009 roku. 

 Obszar oznaczony E2 MW, U o powierzchni 0,851 ha jest określony w przeznaczeniu 

terenu jako: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami.  

Obiektów w rejestrze zabytków – brak.  

Obiekty zabytkowe chronione ustaleniami planu: ul. Piłsudskiego 1,3 – zakaz nadbudowy, 

nakaz utrzymania gabarytów budynków, gabarytów i form dachu, kompozycji i detalu 

elewacji frontowych oraz podziałów stolarki okiennej, nakaz korekty kolorystyki elewacji 

parteru w oparciu o badania kolorystyki, nakaz przywrócenia dawnych podziałów witryn na 

podstawie dokumentacji ikonograficznej, nakaz ujednolicenia kolorystyki stolarki okiennej. 

 

Sposób korzystania z nieruchomości jest zgodny z zapisami w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.  
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5.4 Położenie 
Koszalin jest drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w województwie 

zachodniopomorskim. Liczy on około 109 tysięcy mieszkańców i jest uznawany za miasto 

ludzi młodych. 

 W mieście krzyżują się dwa ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 6 łącząca 

m. in. Gdańsk i Szczecin i droga krajowa nr 11 prowadząca z Katowic przez Poznań do 

Kołobrzegu. 

 W Koszalinie działa kilka uczelni wyższych z największą uczelnią techniczną na 

Pomorzu Środkowym – Politechniką Koszalińską. Ogółem w mieście kształci się około 

16 000 studentów.   

 Jest tu duży potencjał gospodarczy i  ze względu na bliskości morza – turystyczny. O 

atrakcyjności inwestycyjnej miasta świadczy ponad 18 000 podmiotów gospodarczych, oraz 

ok. 230 firm z kapitałem zagranicznym z 22 krajów m. in. Danii, Niemiec, Szwecji, Norwegii, 

Kanady, Holandii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, według danych GUS na koniec 2018 

roku wynosiło w Koszalinie  4 184,46 zł, co w relacji do średniej krajowej daje 86,6 %. Stopa 

bezrobocia na koniec 2019 roku kształtowała się w okolicach 4,3 %.  

 

Położenie lokalu zaznaczone na planie miasta Koszalina.  
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 Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona na wschodniej stronie Śródmieścia 

Koszalina, 900 m od ścisłego centrum miasta. Rozlokowana jest zasadniczo na parterze        

( ma również po jednym pomieszczeniu na piętrze i w piwnicy) dwupiętrowej przedwojennej 

kamienicy znajdującej się w ciągu innych kamienic na początku ulicy Piłsudskiego. Fragment 

ul. Piłsudskiego jest na tym odcinku bez przejazdu. Przed kamienicą wzdłuż ulicy jest kilka 

miejsc parkingowych. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem z nieruchomością 

lokalową jest standardowe – dość szeroki chodnik wyłożony kostką brukową, następnie 

asfaltowa ulica i chodnik po drugiej stronie ulicy. Za budynkiem jest prowizorycznie 

utwardzony teren podwórka, parterowe przybudówki do budynku i garaże. W ciągu kamienic 

na parterze są sklepy: m.in. antykwariat, sklep z obuwiem sportowym, punkty usługowe: 

optyk, ksero; biura: pośrednictwa  nieruchomości i firma budowlana. Na piętrach są  

kancelarie adwokackie, notarialne i lokale mieszkalne. Szkoła podstawowa jest około 100 m 

dalej. Duży sklep spożywczy sieci Kaufland jest około 300 m od nieruchomości. 

Nie ma zagrożeń środowiskowych. Teren jest wyposażony we wszystkie podstawowe 

sieci infrastruktury technicznej. 

 

 
Położenie i najbliższe otoczenie nieruchomości  uwidocznione na zdjęciu satelitarnym.  
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Ulica Zwycięstwa – główna w mieście i skręt w ul Piłsudzkiego do budynku z lokalem. 

 

      
Ciąg kamienic, przy ul. Piłsudskiego, gdzie znajduje się lokal użytkowy.      

 

 

5.5  Stan techniczno – użytkowy. 

             5.5.1 Budynek 

 

Realizacja  zrealizowany na początku XX wieku 

Ilość kondygnacji 3 nadziemne  

Podpiwniczenie tak 

Technologia wykonania  tradycyjna, murowana 

Fundamenty i ściany piwnic ściany piwnic murowane z cegły pełnej 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej 

Pokrycie ścian zewnętrznych 
od frontu: na parterze tynk cementowo – wapienny, na 

piętrach – elewacja z cegły klinkierowej 

Konstrukcja dachu stropodach  

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna  

Stropy wewnętrzne 
Nad piwnicą – ceramiczny typu Kleina, nad parterem - 

drewniany 

Stan techniczny ogólnie dobry 
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Kamienica z lokalem i wejscie do lokalu na parterze. 

   

  5.5.2  Nieruchomość lokalowa – lokal użytkowy z częścią mieszkalną.  

 

Lokalizacja w budynku na rogu budynku od strony centrum miasta 

Powierzchnia użytkowa 
127,91 m² ( na parterze i piętrze) + 16,50 m

2
 piwnica ( wg 

inwentaryzacji z kwietnia 2015 roku 

Powierzchnia przynależna  brak 

Okna PCV 

Standard wykończenia dobry- sala sprzedaży i zaplecze 

Funkcjonalność  

Kształt lokalu na parterze jest wydłużony ze zwężeniem od frontu i od 

podwórka. Oprócz tego dojście do lokalu jest po kilku wylewanych z 

betonu schodkach które od lica kamienicy wchodzą w głąb lokalu 

powodując zmniejszenie sali sprzedaży. Mała sala sprzedaży, 

wydłużenie lokalu, z wąskim i długi korytarzem zapewniającym dojście 

do innych pomieszczeń, schody do piwnicy  i na piętro niezbyt 

sprzyjają wykonywania funkcji użytkowych lokalu. 

Drzwi wewnętrzne płycinowe  

Drzwi zewnętrzne  PCV 

Podłogi 
w większości pokryte terakotą, ale i są pomieszczenia wyłożone 

panelami i wykładziną podłogową np. pokój na piętrze 

Ściany 

Sala sprzedaży – częściowo z pokrycie z płytek ceramicznych, 

częściowo malowane farbami emulsyjnymi, łazienki, wc, 

pomieszczenie socjalne – głównie płytki z glazury, gabinet 

okulistyczny, korytarz – panele ścienne, pomieszczenia techniczne, 

pokoje na piętrze i w piwnicy – malowane farbami. Ściany w piwnicy 

zawilgocone, częściowo z wybrzuszonym i odpadającym tynkiem. 

  

W kwietniu 2015 roku dla lokalu użytkowego z częścią mieszkalną, wykonano 

pracowni projektowej arch. Ewy Zemło inwentaryzacje lokalu. 

           W inwentaryzacji zamieszczono opis i rzut lokalu, który przedstawiono poniżej. 
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Poniżej zdjęcia wnętrza lokalu wykonane w dniu 27 stycznia 2020 roku.  

 

    
Wejście od frontu budynku do lokalu. 

 

       
Część usługowa lokalu – salon optyczny. 

 

     
Zaplecze części usługowej. 
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Korytarz na parterze prowadzący do części mieszkalnej lokalu.   

 

      
Pokój w części mieszkalnej. 

 

     
Kuchnia i łazienka. 
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Kocioł gazowy centralnego ogrzewania.                      Przepływowy podgrzewacz elektryczny. 

 

     
Wc na parterze.                                                                Wewnętrzne schody prowadzące na piętro. 

 

      
Pokój na piętrze. 
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Wewnętrzne schody prowadzące do piwnicy i  część piwnicy z kominkiem. 

 

     
Ogrzewana piwnica. – nie wliczona do powierzchni  użytkowej lokalu, ze względu na przepisy 

budowlane ( brak możliwości stałego przebywania ludzi). 

 

5.6  Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej. 
 

Lokal mieszkalny  posiada instalacje: 

Wodociągową miejską 

Kanalizację miejską 

Elektryczną tak 

Gazową tak 

C.O. 
system grzewczy oparty o własny kocioł gazowy i grzejniki 

płytowe, w pokoju piwnicznym zainstalowany kominek 

Ciepła woda 
z kotła gazowego, dodatkowo uzyskiwana z przepływowego 

podgrzewacza elektrycznego 

6.  Zastosowana procedura szacowania. 

6.1 Wybór metodologii wyceny: 

 Zgodnie z artykułem 154 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wybór właściwego 

podejścia oraz metody i techniki szacowania dokonuje rzeczoznawca majątkowy, 
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uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie 

w planie miejscowym,  stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i 

cechach  nieruchomości podobnych. 

Według art. 151 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkowa 

nieruchomości  stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za 

nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy 

kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z 

rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. 
 Wartość rynkowa nieruchomości określono bez uwzględnienia kosztów transakcji 

kupna – sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. 

 Wyboru sposobu określenia wartości przedmiotowej nieruchomości dokonano 

uwzględniając: 

 cel wyceny 

 rodzaj i położenie nieruchomości, funkcje wyznaczona dla niej w planie miejscowym 

 stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej i stan 

zagospodarowania nieruchomości  

 zakres wyceny 

 dostępność danych o nieruchomościach podobnych i ich otoczeniu 

 uwarunkowania wynikające z podstaw materialno – prawnych wyceny 

 stanu prawnego nieruchomości  

  

 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,  do oszacowania wartości 

nieruchomości zastosowano podejście porównawcze, metodę korygowania ceny 

średniej, które w tym przypadku najlepiej oddają aktualną wartość rynkową przedmiotu 

wyceny. 

  

6.2 Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej 

 

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy 

założeniu, że wartość ta odpowiada cenom uzyskanym za nieruchomości podobne, które 

były przedmiotem obrotu rynkowego. 

 Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i 

ustala się z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście to stosuje 

się, gdy znane są dane o cenach nieruchomości podobnych do wycenianej i ich cechach. 

Nieruchomość wycenianą porównuje się z nieruchomościami podobnymi (porównywalnymi) 

o znanych cenach transakcyjnych, z uwzględnieniem cech fizycznych, ekonomicznych i 

środowiskowych. 

Przedmiot wyceny jest porównywany z nieruchomościami porównywalnymi w 

rozumieniu potencjalnego, typowo poinformowanego nabywcy. 

Stosuje się je, jeżeli znane są ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości 

wycenianej. 

 Metoda korygowania ceny średniej: 

Procedura określania wartości rynkowej metodą korygowania ceny średniej: 

1. Ustalenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość, w 

szczególności poprzez określenie jego rodzaju, obszaru oraz okresu badania cen. 
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2. Utworzenie zbioru co najmniej kilkunastu nieruchomości podobnych, o znanych 

cechach transakcyjnych i cechach, stanowiących podstawę wyceny. 

3. Aktualizację cen transakcyjnych na datę wyceny. 

4. Określenie liczby i wag cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na 

zróżnicowanie cen na rynku nieruchomości. 

W metodzie korygowania ceny średniej sposób określania wag cech rynkowych wymaga 

przyjęcia założenia , że: 

5. Opis wycenianej nieruchomości w ujęciu jej  cech rynkowych. 

6. Opis nieruchomości o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości o cenie maksymalnej 

(Cmax) w wymiarze  cech rynkowych. 

7. Określenie ceny średniej (Cśr) z bazy danych cenowych. 

8.  Określenie krańca dolnego i górnego współczynników korygujących w widełkach 

których znajduje się wartość rynkowa nieruchomości: 

[ Cmin/Cśr;  Cmax/Cśr ] 

9. Określenie zakresu współczynników korygujących poszczególnych cech. 

Poszczególne współczynniki korygujące określa się osobno dla każdej cechy 

rynkowej podając zakres ich dopuszczalnych wartości w następujący sposób :  

 waga i    *  ( Cmin / Cśr )  ≤ U i  ≤ waga i  *  ( Cmax / Cśr )  

 

10. Określanie  jednostkowej wartości  rynkowej 1 m2 p.u. według wzoru: 

W1m2  =  Cśr  *    Ui, 

                 Ui – wartości współczynników korygujących przypisanych do cech rynkowych              

                         nieruchomości. 

11. Określenie wartości rynkowej nieruchomości na podstawie wzoru: 

                                    WR = C śr1m
2 * 



n

i

U
1

i * Pu 

          gdzie:  

         WR – wartość rynkowa nieruchomości,  

         C śr1m
2 – średnia cena 1 m2 p.u. nieruchomości obliczona ze zbioru transakcji  

                       porównawczych, 

         Ui – współczynniki korygujące odpowiadające rynkowym cechom nieruchomości, 

         Pu – wielkość powierzchni użytkowej. 

   

       Rzeczoznawca majątkowy określa jednostkę porównawczą, do której odnosi się 

cena transakcyjna, a także stosuje identyczne jednostki dla nieruchomości wycenianej i 

nieruchomości porównawczych.  Tutaj za jednostkę porównawczą przyjęto 1 m2  powierzchni 

użytkowej nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Z obserwacji 

rynku wynika, że udział w nieruchomości wspólnej, rodzaj praw do gruntu ani posiadanie lub 

nie pomieszczenia przynależnego – piwnicy lub komórki o standartowych rozmiarach, nie 

wpływa na cenę nieruchomości lokalowej. 

7.  Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości 
 

 Dla potrzeb niniejszej wyceny przeprowadzono analizę lokalnego rynku 

nieruchomości określając: 
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 rodzaj rynku: rynek wtórny praw własności nieruchomości lokalowych 

niemieszkalnych położonych na parterze, w budynkach starszych, 

 obszar rynku: miasto Koszalin w budynkach wielorodzinnych z usługami,  

 zakres czasowy: od  06.2018 r. do 05.2020 r. ( 24 miesięcy ). 

 

Badanie aktów notarialnych umów kupna-sprzedaży wykazało, po odrzuceniu wartości 

skrajnych, że w tak zdefiniowanym segmencie rynku znaleziono 11 transakcji, które 

przedstawiono w poniższej tabeli nr 1:   

  

L.p 
Data 

transakcji 
Koszalin, ulica P.u. w m

2
 Cena w zł 

Cena 1 m
2 

w zł 
Piętro 

1 2018-07-10 Jana z Kolna 10 70,4 265000 3764,20 parter 

2 2018-08-02 Młyńska 52 42,2 175000 4146,92 parter 

3 2018-08-06 Popiełuszki 1 97,9 330000 3370,79 parter 

4 2019-04-25 Bałtycka 2 64,1 155000 2418,10 parter 

5 2019-05-20 Spółdzielcza 1A 51,7 160000 3094,78 parter 

6 2019-06-18 Kołłątaja 1A 80,8 278000 3440,59 parter 

7 2019-07-12 Kaszubska 18 58,4 225000 3852,74 parter 

8 2019-12-06 Piłsudskiego 74 120,55 472000 3915,39 parter 

9 2019-12-20 Dworcowa 9 101,67 390000 3835,94 parter 

10 2020-02-19 Łużycka 46 66,52 214000 3217,08 parter 

11 2020-02-25 Kościuszki 8 129,21 365000 2824,86 parter 

     
3443,76 

  

W zestawieniu usunięto dokładne adresy określające położenie nieruchomości, 

wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO). 

  

Wąski zakres rynku pozwoli na  stworzenie modelu szacowania, który spowoduje  

uzyskanie wyniku  właściwie określającego wartość rynkową przedmiotu wyceny. 

 Przyjecie do analizy 11 transakcji  nie pozwoli na określenie na takiej małej próbie 

trendu zmiany cen w czasie. Krótki okres – ostatnich 24 miesięcy, z którego pobrano 

transakcje i brak sygnałów z rynku o zmianie relacji popyt – podaż powoduje, iż założono 

niezmienność cen w czasie. Dokonano korekty cen transakcyjnych trendem czasowym 

równym 0%. 

 Rozpiętość cen transakcyjnych w badanym rynku za lokale niemieszkalne  jest 

średnia i wynosi od 2418,10 do 4146,92 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Średnia cena 

kształtuje się w okolicach 3443,76 zł/m2 p.u. 

 Zainteresowaniem wśród nabywców cieszą się lokale mieszkalne z dobrym 

położeniem, dojazdem i bogatą infrastrukturą społeczną w pobliżu ( szkoły, sklepy, ośrodki 

zdrowia, itp. ). 

 Cechy nieruchomości i wagi tych cech ustalono w oparciu o jakościowe badania 

marketingowe ( JBM ) opracowane w Karpaczu 2009 r.  z udziałem 131 aktywnych 
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uczestników rynku nieruchomości: pośredników, klientów biur pośrednictwa i rzeczoznawców 

majątkowych oraz doświadczenia własne. 

 Ustalono 4 najistotniejsze cechy, które mają zasadniczy wpływ na zróżnicowanie cen 

na przyjętym rynku nieruchomości. 

 Zakwalifikowano do nich:  lokalizację i otoczenie, stan techniczny budynku, standard i 

funkcjonalność lokalu, wielkość lokalu.  

  

 
8.  Określenie wartości nieruchomości. 

8.1 Określenie wartości nieruchomości lokalowej 
 

 Cechy nieruchomości to inaczej czynniki cenotwórcze a ich stopniowanie związane 

jest z siłą z jaką dana cecha wpływa na wartość nieruchomości. Do przyjętych cech 

rynkowych przyjęto stopnie gradacji od najlepszych do najgorszych, ukazane w poniższej 

tabeli: 

L.p. Rodzaj cechy 
Stopień gradacji 

cechy 
Opis cechy 

1 
Stan techniczny 

budynku 

bardzo dobry 

budynek w miarę nowy lub po kapitalnym remoncie np. 

dachu, klatek schodowych, wymianie części instalacji, 

termo modernizacji i nowej elewacji w ostatnim czasie 

dobry 
budynek w miarę nowy lub kilkudziesięcioletni, po 

remoncie części elementów budynku w ostatnim czasie 

przeciętny budynek starszy, nie remontowany od dawna  

 

2 
Lokalizacja i 

otoczenie 

bardzo dobre 

najlepsza, najbardziej atrakcyjna lokalizacja i otoczenie 

na analizowanym rynku, duży ruch ludzki, sporo miejsc 

postojowych, dobry dojazd, zazwyczaj blisko centrum 

miasta  

dobre 
lokalizacja w miarę atrakcyjna, bliżej centrum, z 

większym ruchem ludzkim 

przeciętne 
lokalizacja o przeciętnej atrakcyjności, średni ruch 

ludzki, często w strefie pośredniej miasta 

gorsze 
lokalizacja o małej atrakcyjności, mniejszy ruch ludzki, 

często na obrzeżach miasta 

 

3 

 

Standard i 

funkcjonalność 

lokalu 

bardzo dobre 

użyte bardzo dobrej klasy materiały wykończeniowe, 

wystrój i wyposażenie wnętrza według współczesnej 

mody, funkcjonalne , ustawne pomieszczenia przydatne 

do prowadzenia większości działalności 

dobre 

użyte dobrej klasy materiały wykończeniowe, wystrój i 

wyposażenie wnętrza akceptowane na rynku, dość 

dobra funkcjonalność wnętrza 

średnie 

użyte średniej klasy materiały wykończeniowe, starszy, 

z ubiegłych lat wystrój, często pomieszczenia z brakami 

w funkcjonalności, np. dużo małych pomieszczeń 

niskie 

użyte przeciętnej klasy materiały wykończeniowe, nie 

modny wystrój, w stanie do odświeżenia, często mniej 

funkcjonalne pomieszczenia, np. dużo małych sal, 

nieustawny rozkład 
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4 Wielkość lokalu 
cecha ciągła 

od42,2 m
2 
do 129,21 m

2 
, według zależności, im 

mniejsza p.u lokalu tym większa jest jego cena 

jednostkowa 

 

 

Przyjęto następujące wagi cech rynkowych określone dla potrzeb niniejszej wyceny: 

 

L.p. Cecha rynkowa Udział w % 

1 Stan techniczny budynku 15 

2 Lokalizacja i otoczenie 35 

3 Standard i funkcjonalność lokalu 35 

4 Wielkość lokalu 15 

 

Nieruchomości lokalowe o cenie minimalnej i cenie maksymalnej posiadają następujące 

wartości cech rynkowych:  

L.p. Nazwa cechy Lokal o cenie min. Lokal o cenie max. 

1 Stan techniczny budynku przeciętny bardzo dobry 

2 Lokalizacja i otoczenie dobre bardzo dobre 

3 Standard i funkcjonalność lokalu niskie bardzo dobre 

4 Wielkość lokalu 64,1 m2 42,2 m2 

 

Dla analizowanego rynku lokalnego określono: 

 

Cena min.   -   2 418,10 zł/m2 

Cena max.  -   4 146,92 zł/m2 

Cena średnia – 3 443,76 zł/m2 

Zakres sumy współczynników  korygujących określono w następujący sposób: 

                
Csr

Cmin
= 

76,3443

10,2418
 = 0,702             

Csr

Cmax
 =  

76,3443

92,4146
 = 1,204 

 

Analiza wycenianej nieruchomości w kontekście cech różnicujących: 

Cechy różnicujące Opis Ocena 

Stan techniczny 

budynku 
Budynek około 100 letni, po remoncie kilkanaście lat temu dobry 

Lokalizacja i 

otoczenie 
Przy ul. Piłsudskiego, w pobliżu centrum miasta,  jest tu 
średni ruch ludzki, za mało miejsc do parkowania 

dobre 

Standard i 

funkcjonalność lokalu 

Wnętrze dość dawno nie remontowane, wykończone 
dobrej i średniej klasy materiałami, rozkład mało 
funkcjonalny, na 3 poziomach ( łącznie z piwnicą) – bardzo 
wydłużony z długim korytarzem i z małymi 
pomieszczeniami – ocena głównie za mała funkcjonalność 
do funkcji lokalu użytkowego 

niskie 

Wielkość lokalu Cecha ciągła 127,91 m
2 
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Obliczenie współczynnika korygującego cenę średnią: 

L.p. Cechy rynkowe 

Waga 

cechy 

[%] 

Zakres 

współczynników 

korygujących 

Wartość cechy 

(nier. wyceniana) 

Wartości 

wsp. 

1 Stan techniczny budynku 15 0,105 – 0,181 dobry 0,143 

2 Lokalizacja i otoczenie 35 0,246 – 0,421 dobre 0,363 

3 
Standard i funkcjonalność 

lokalu 
35 0,246 – 0,421 średnia 0,246 

4 Wielkość lokalu 15 0,105 – 0,181 127,91 m
2 

0,106 

 Razem 100 0,702 – 1,204  0,858 

  

  

Wartość rynkowa 1 m2 p.u. wynosi: 

3443,76 zł/m2 * 0,858 = 2954,75 zł/m2 

 

Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej wynosi: 

WR = P x W1m2 

gdzie: 

WR - wartość rynkowa prawa własności nieruchomości lokalowej niemieszkalnej 

P - powierzchnia użytkowa lokalu niemieszkalnego – 127,91 m² 

W1m2 - wartość jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej – 2954,75 zł/m2 

 

WR = 127,91 m2 x 2954,75 zł/m2 = 377 942,07 zł, przyjęto 378 000,00 PLN 

 

  

  

WR = 378 000,00 PLN 
słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 

 

 

 

 8.2. Opinia o wartości nieruchomości lokalowej z uwzględnieniem art. 948 

  2 k.p.c. 

 Przepisem posiłkowym, który musi zostać uwzględniony przy sporządzaniu opisu i 

oszacowania nieruchomości dla potrzeb sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym jest art. 

948 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym artykułem do oszacowania należy 

podać osobno wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków 

oraz osobno wartość całości, jak również wartość części nieruchomości, która w myśl art. 

946 została wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytacje. Wartości powyższe 

należy podać tak z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy 

     Wartość 1 m
2
 p.u.– 2954,75 PLN 
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bez zaliczenia na cenę nabycia, oraz wartości praw nie określonych sumą pieniężną 

obciążających nieruchomości, w szczególności świadczeń z tytułu z takich praw.  

 W przypadku nieruchomości lokalowej z własnością lokalu związany jest udział w 

nieruchomości wspólnej. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości 

wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokalu. Nieruchomość wspólna stanowi grunt oraz 

części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

 Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział w gruncie pod budynkiem 

nie mogą samodzielnie stanowić przedmiotu obrotu rynkowego. Zatem w oderwaniu 

od własności lokalu, nie przedstawiają z punktu widzenia rynku żadnej wartości. 

  

Jednakże stosując się do art. 948 § 2 biegły stwierdza, że: 

 nie można określić wartości udziału w częściach wspólnych budynku, 

 udział w gruncie pod  budynkiem z nieruchomością stanowi udział w wartości  działki  

nr 193/4 w obrębie 20 Koszalina o pow. 0,0349 ha, będącej w użytkowaniu 

wieczystym według księgi wieczystej nr KO1K/00072473/5 przy średniej cenie gruntu 

dla określonej funkcji i lokalizacji – 400 zł/m2 

2001/10000 * 349 m2 * 400 zł/m2 =  27 933,96 zł , co stanowi 7,4 % wartości rynkowej 

nieruchomości lokalowej. 

 

9.  Wyniki końcowe i analiza otrzymanych wartości 
 

Wartość prawa własności nieruchomości lokalowej niemieszkalnej nr 7 położonej w Koszalinie w 

budynku  przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 , wraz z udziałem 2001/10000 w częściach 

wspólnych budynku i  użytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 193/4 w obrębie ewidencyjnym 

nr 20 o powierzchni 0,0349 ha dla celów postępowania egzekucyjnego określona na dzień 07 

maja 2020 roku podejściem porównawczym, metodą korygowania ceny średniej w zaokrągleniu 

do pełnych tysięcy złotych wynosi: 

378 000,00 PLN 
słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 

 

 Uzyskany wynik końcowy można uznać jako najbardziej prawdopodobną cenę 

możliwą do uzyskania na lokalnym rynku nieruchomości. 

 Po przeanalizowaniu atrybutów nieruchomości lokalowej określona wartość 

odpowiada uwarunkowaniom rynku. Oszacowana wartość nieruchomości jest zgodna z 

danymi zawartymi w analizie i charakterystyce lokalnego rynku nieruchomości i zawiera się 

w przedziale pomiędzy ceną najniższą i najwyższą. 

10.  Klauzule i zastrzeżenia  

 
 Wartość nieruchomości została oszacowana według stanu na datę wizji lokalnej. 

 Wyceniający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, 

których nie można było stwierdzić podczas wizji lokalnej całej nieruchomości. 

 Wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym nie zawiera podatku 

VAT. 
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 Określona wartość nieruchomości nie uwzględnia żadnych obciążeń z tytułu hipotek 

nieruchomości oraz tych, które nie są autorowi znane. 

 Niniejszy operat nie stanowi ekspertyzy technicznej. 

 Autor nie bierze odpowiedzialności za stan prawny nieujawniony w dokumentach i w 

księgach wieczystych. 

 Operat może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 

12 miesięcy od daty jego opracowania, chyba, że wystąpiły okoliczności, o których 

mowa w art. 154 ust.1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

 Wyników wyceny nie można wykorzystać do innego celu niż dla którego był 

sporządzony. 

 Niniejszy operat szacunkowy nie może być publikowany w całości lub w części bez 

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

 

11.  Załączniki 
 

 Protokół z badania księgi wieczystej KO1K/00028502/5. 

 Wypis z rejestru lokali. 

 Wypis z rejestru gruntów. 

 Oc rzeczoznawcy. 

 

 

 

 

Sporządził w dniu 07 maja 2020 r. 

Marek Pietraszewski 
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Załącznik 

Stan prawny przedmiotowej nieruchomości lokalowej określono na podstawie 

badania internetowej aplikacji  Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg 

Wieczystych w dniu 07 maja 2020 roku  księgi wieczystej nr KO1K/00028502/5 

prowadzonej przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie 

 

Typ księgi: lokal stanowiący odrębną nieruchomość 

 

Dział I-O: Oznaczenie nieruchomości 

Położenie, miejscowość:  Koszalin 

Lokal: ulica Piłsudskiego 3 nr lokalu 7 

Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny 

Opis lokalu: sala sprzedaży – 1, poczekalnia – 1, gabinet okulistyczny – 1, pracownia 

optyczna – 1, pom. centralnego ogrzewania – 1, pomieszczenie socjalne – 1, łazienka – 1, 

wc – 1, korytarz – 1 

Opis pomieszczeń przynależnych: pokój biurowy na piętrze – 1 , pomieszczenia zaplecza w 

piwnicy – 1 

Odrębność: tak 

Obszar: 143,87 m2 

Dział I-Sp: Spis praw związanych z własnością 

Rodzaj prawa: udział związany z własnością lokalu 

Treść prawa: udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku 

Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego 

oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – 2001/10000 

Dział II: Własność: 

Ewa Rogowska w udziale 1/1 

Dział III: Prawa, roszczenia i ograniczenia: 

- Ostrzeżenie: do toczącego się postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przyłączył się 

kolejny wierzyciel w sprawie GKm 81/19, z wniosku: Camro Kamrowski Kalwasiński Spółka 

Jawna z siedzibą w Sopocie 

- Ostrzeżenie: do toczącego się postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przyłączył się 

kolejny wierzyciel w sprawie Km 407/19, z wniosku: Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Koszalinie z siedziba w 

Koszalinie 

- Ostrzeżenie: do toczącego się postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przyłączył się 

kolejny wierzyciel w sprawie GKm 108/19, z wniosku: Agnieszki Rogowskiej i Jakuba 

Rogowskiego 

- Ostrzeżenie: do toczącego się postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przyłączył się 

kolejny wierzyciel w sprawie GKm 126/19, z wniosku: Optologic Spółka z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 

- Ostrzeżenie: do toczącego się postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przyłączył się 

kolejny wierzyciel w sprawie GKm 133/19, z wniosku: Optologic Spółka z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 

 

Dział IV: Hipoteka  
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- 8 hipotek przymusowych na kwoty: 4250,50 zł, 430,00 zł, 980,90 zł, 333,00 zł, 224,00 zł, 

123,00 zł, 403,00 zł, 119,00 zł, na rzecz Skarbu Państwa  - Pierwszego Urzędu Skarbowego 

w Koszalinie, organu reprezentującego Skarb Państwa 

- hipoteka przymusowa na kwotę 13 819,08 zł, wierzytelność:  

należności wynikające z tytułu wykonawczego to jest należność główna, odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, koszty postępowania. suma hipoteki 

została powiększona o 50% sumy wyżej wskazanych należności na podstawie artykułu 

110 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wierzyciel hipoteczny: JZO Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

 

 
Badanie przeprowadził: 

 Marek Pietraszewski 
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