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O P E R A T  S Z A C U N K O W Y 
 

określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej,  
 położonej w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Balickiej 123,  

składającej się z działki ew. nr 11/3 o pow. 707 m2, 
zabudowanej budynkiem biurowo – usługowym. 

 

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
 dla Krakowa-Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie nr KR1P/00133458/1.  
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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo - 
usługowym 

ADRES Kraków, ul. Balicka 123 

OBRĘB Obr. 1, Krowodrza 

KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00133458/1 

WŁAŚCICIEL: 
DLJM SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udział 1/1 
części 

OBCIĄŻENIA 

Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń prawnych i majątkowych. 
(badanie KW przeprowadzono dnia 24 maja 2019r., szczegółowy protokół załączono do opracowania): 

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI 

Nieruchomość objęta wyceną składa się z następujących składników: 

 działka ew. nr 11/3 o pow. 707 m2, 

 budynek biurowo - usługowy, 

 pozostałe elementy zagospodarowania terenu. 
 

STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI: W północnej części nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo - usługowym.   
Wjazd na teren nieruchomości od strony południowo - wschodniej. Działka częściowo ogrodzona, ogrodzeniem panelowym oraz 
murem. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajdują się utwardzone szlaki komunikacyjne oraz miejsca postojowe, 
pozostały obszar został zagospodarowany zielenią. 

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO 

Powierzchnia zabudowy   -    194,40 m2      
Powierzchnia przyjęta do obliczeń:                 -   982,03 m2 

Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Kondygnacje podziemne pełnią funkcję garażową, oraz usługową. 
Parter o funkcji usługowej (strefa wejściowa, salon prezentacyjny, sala wielofunkcyjna). I piętro o funkcji usługowej (strefa 
demonstracyjno-ekspozycyjna tj. inteligentne mieszkanie, hotel oraz sala konferencyjna). II piętro pełni funkcję biurową.  
Główna bryła budynku na planie prostokąta o wymiarach 9,0m x 21,65m, do której przylega od strony wschodniej droga 
dojazdowa do garażu o wymiarach 3,2m x 13,3m, od strony południowo-zachodniej schody zewnętrzne z pochylnią dla 
niepełnosprawnych o obrysie regularnym, prostokątnym. Forma główna budynku zwarta, prostopadłościenna o wysokości 
11,99m, na której zlokalizowano mniejszą bryłę w postaci nadszybia dźwigu osobowego połączonego z wyjściem na dach o 
formie graniastosłupa prostego i wysokości ok. 2,8m. W głównej bryle zlokalizowano wcięcie (podcień), akcentujące 
usytuowanie wejścia głównego. Obiekt w rzucie ma wymiary około 12 x 25m. Posadowienie zaprojektowano na płycie 
fundamentowej o grubości 45cm, znajdującej się średnio 6,0m poniżej poziomu terenu. Konstrukcje przewiduje się  
jako przestrzenny układ płytowo-tarczowy z betonu wylewanego na mokro. Płytę stropową nad drugą kondygnacją 
podziemną zaprojektowano o grubości 25cm, płyty nad kondygnacją -1 oraz parteru o grubości 20cm. Płyty 
stropowe nad pierwszą kondygnacją oraz stropodach zaprojektowano o grubości 24cm. Płytę nad trzonem 
komunikacyjnym zaprojektowano o grubości 15cm.  Grubości ścian żelbetowych wynoszą 20cm (ściany wewnętrzne) oraz 
25cm (ściany zewnętrzne). Na krawędziach płyt przewiduje się wykonanie belek krawędziowych 15x80cm oraz – w rejonie 2 
szachów instalacyjnych – belek parapetowych 15x80cm. Ściany murowane nośne zaprojektowano z bloczków sylikatowych min. 
klasy M10 na zaprawie klasy M5.  
Budynek przyjęty do użytkowania Decyzją nr 657/2015, wydaną dnia 30 grudnia 2015r. przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki.  Decyzja stała się ostateczna z dniem 14.01.2016r.  W wycenie założono 
pełną zgodność wzniesienia i użytkowania budynku z przepisami obowiązującego prawa. 

CEL 
WYCENY 

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Krowodrzy 
przy ul. Balickiej 123 - wg stanu na dzień oględzin dla potrzeb postępowania sądowego – egzekucji z 
nieruchomości. 

WARTOŚĆ RYNKOWA 
PRAWA WŁASNOŚCI 

NIERUCHOMOŚCI: 

5 919 000 zł 
 

Słownie: pięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych 

DATA, na którą określono wartość nieruchomości (POZIOM CEN) 27 MAJ 2019 R. 

DATA, na którą określono STAN nieruchomości 7 MAJ 2019 R. 

AUTOR: 
 
 

DATA SPORZĄDZENIA OPERATU 27 MAJ 2019 R. 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 
 

Przedmiotem opracowania objęto nieruchomość gruntową położoną w Krakowie 
Krowodrzy, obr. 1, przy ul. Balickiej 123, składającą się z działki ew. nr 11/3 o pow. 707m2, 
zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym. 

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00133458/1. 

 

Zakresem opracowania objęto określenie wartości rynkowej prawa własności 
nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Balickiej 123 
zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym. 

 

1.2.  CEL WYCENY 
Celem niniejszego operatu szacunkowego jest określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej objętej KW nr KR1P/00133458/1, zabudowanej 
budynkiem biurowo - usługowym, położonym w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Balickiej 
123 - dla potrzeb postępowania sądowego – egzekucji z nieruchomości prowadzonej 
przez Komornika Sądowego przy SR dla Krakowa -Krowodrzy Marcina Godynia (do sprawy 
KM 2321/18). 
 

1.3.  PODSTAWY WYCENY 
1.3.1.  PODSTAWY FORMALNE 
Postanowienie wydane przez Komornika Sądowego przy SR dla Krakowa-Krowodrzy 
Marcina Godynia o powołaniu biegłego do oszacowania wartości przedmiotowej 
nieruchomości. 

 
1.3.2.  PODSTAWY MATERIALNO – PRAWNE 
- Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opracowano na podstawie t. j.  Dz. 

U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132).  
- Ustawa Kodeks Postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (opracowano na 

podstawie t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1822, 1823, 1860, 1948, 2138, 2199, 2260, 
2261, z 2017 r. poz. 67, 85, 187, 768, 933, 1133, 1136, 1452, 1475, 1596, 1727, 1883, 
2180). 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (opracowano na 
podstawie: t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 
1566, 1595.). 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. Nr 0, poz. 1509). 

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

 

1.4.  ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 
- Wizja lokalna przeprowadzona dnia 7 maja 2019r., 
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- Badanie KW nr KR1P/00133458/1, przeprowadzone dnia 24 maja 2019r. 
- Postanowienie Komornika o powołaniu biegłego do oszacowania wartości  nieruchomości, 
- Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki ewidencyjnej nr 11/3, położonej w Krakowie 

– Krowodrzy obr. 1, wydany dnia 7 maja 2019r. przez UMK Wydział Geodezji oraz kopia mapy 
ewidencyjnej, 

- Projekt architektoniczno -budowlany  nr: APP_016/2013, dla budynku biurowo – usługowego, 
położonego w Krakowie przy ul. Balickiej, wraz z rzutami, przekrojami, 

- Projekt zagospodarowania terenu  nr: APP_016/2013, dla budynku biurowo – usługowego, 
położonego w Krakowie przy ul. Balickiej, 

- Decyzja nr 657/2015 z dnia 30.12.2015r., - pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 
oraz zaświadczenie o ostateczności decyzji z dniem 14.01.2016r., 

- Dokumentacja udostępniona przez Dłużnika, 
- Dokumentacja fotograficzna, 
- Akty prawne dotyczące planowania przestrzennego Gminy, 
- Analiza cen transakcyjnych nieruchomości na podstawie dostępnych aktów notarialnych na 

terenie miasta Krakowa 
- Własna baza danych, informacje z czasopism specjalistycznych i na stronach internetowych, 
- Analiza ofert biur pośrednictwa nieruchomości, informacji uzyskanych z biur notarialnych, 

banków, urzędów i deweloperów, 
 

1.5.  LITERATURA 
- Mieczysław Prystupa – Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego – 

omówienie standardu wraz z przykładami zadań. PFSRM Warszawa 2003r., 

- Elżbieta Mączyńska, Mieczysław Prystupa, Kazimierz Rygiel – Ile jest warta nieruchomość. 
POLTEXT Warszawa 2004r. 

 
1.6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI BIEGŁEGO 
 

Data sporządzenia wyceny:                   27 maja 2019 r. 
 
Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:             27 maja 2019 r. 
 
Data, na którą określono i uwzględniono  
w wycenie stan przedmiotu wyceny:                    7 maja 2019 r. 
 
Data dokonania oględzin nieruchomości:      7 maja 2019 r. 
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2.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

2.1. OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 
2.1.1.  STAN PRAW 
 

Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00133458/1. 
Badanie KW z dnia 24.05.2019r. 
 

KR1P/00133458/1 
Typ księgi: nieruchomość gruntowa 
 

Dział I – O – oznaczenie nieruchomości 
Miejscowość: Kraków  
Dzielnica: Krowodrza 
Nr działki 11/3 
Obręb: 0001 
Ul. Balicka123 
Sposób korzystania: BI – inne tereny zabudowane 
Obszar: 0,0707ha 

 

Dział I – Spis praw: 
Służebność przechodu i przejazdu dwoma szlakami drogowymi o łącznej powierzchni 0.0056 
ha, przebiegającymi od ul. Balickiej, w sposób wskazany na mapie ewidencyjnej stanowiącej 
załącznik graficzny do zarządzenia nr 1389/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 
2013 r., na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnica 
Krowodrza, obręb nr 1, składającej się z działki nr 11/3 o powierzchni 0,0707 ha. 

 

Dział II – własność: 
Udział 1/1 części: 
DLJM SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie  

 

Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia: 
1. Wzmianki: REP.C./KOMO/81006/19, DZ.KW./KR1P/79848/19/1, REP.C./KOMO/73381/19, 

DZ.KW./KR1P/68518/19/1, REP.C./KOMO/60865/19, DZ.KW./KR1P/55853/19/1, 
REP.C./KOMO/60850/19, DZ.KW./KR1P/55845/19/1, REP.C./KOMO/33770/19, 
DZ.KW./KR1P/32046/19/1, REP.C./KOMO/33749/19, DZ.KW./KR1P/32036/19/1, 
REP.C./KOMO/33733/19, DZ.KW./KR1P/32034/19/2, REP.C./KOMO/4267/19, 
DZ.KW./KR1P/2280/19/1 

2. Nieograniczona w czasie, nieodpłatna służebność przesyłu na nieruchomości położonej w 
Krakowie, jednostce ewidencyjnej Krowodrza, obrębie 1, utworzonej z działki nr 11/3, objętej 
księgą wieczystą KR1P/00133458/1, polegająca na prawie korzystania przez przedsiębiorcę z 
części tej nieruchomości o łącznej powierzchni 28,08 m2 w pasie o szerokości 2,4 m i długości 
11,7 m- w celu wybudowania przyłącza cieplnego 2 x dn 32, oznaczonego na załączniku 
graficznym kolorem różowym oraz na swobodnym dostępie przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz podmioty działające w jej 
imieniu do urządzeń ciepłowniczych będących jego własnością celem wykonania prac 
związanych z ich eksploatacją, konserwacją, prowadzeniem prac remontowo- 
modernizacyjnych, a także w celu usuwania awarii na rzecz: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej spółka akcyjna. 
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3. Wszczęcie egzekucji z nieruchomości przeciwko dłużnikowi DLJM System spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Krakowie do sygn.akt km 521/18 z wniosku: DIPOL Gołaszewski, 
Gwizdała, Waśniowski spółka jawna z siedzibą w Krakowie 

4. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości prowadzonego do sygn.akt km 
322/18 przeciwko dłużnikowi DLJM System sp. z o.o w Krakowie, z wniosku wierzyciela: Antoni 
Grucel 

5. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w sprawie km 980/18 prowadzonej 
przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie 
przeciwko dłużnikowi DLJM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, na 
rzecz: Rafał Michna. 

6. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w sprawie km 1846/18 
prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w 
Krakowie przeciwko dłużnikowi DLJM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Krakowie 

7. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości o sygn. akt km 2243/18 
prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w 
Krakowie przeciwko dłużnikowi DLJM system sp. z o.o w Krakowie, na rzecz wierzyciela: Marcin 
Ficek. 

8. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości o sygn. akt IX Km 411/18 
prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w 
Krakowie przeciwko dłużnikowi DLJM system sp. z o.o w Krakowie, na rzecz wierzyciela: 
Zbigniew Kowalik. 

9. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości o sygn. km 2543/18 prowadzonego 
przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Krowodrzy przeciwko 
dłużnikowi DLJM System sp. z o.o. w Krakowie, na rzecz niżej wskazanego wierzyciela: Jarosław 
Goraj.  

 

Dział IV – hipoteka: 
1. Hipoteka umowna 20000000,00 zł, zabezpieczenie wierzytelności wobec DLJM System sp. z 

o.o. z siedzibą w Krakowie wynikającej z emisji-na podstawie uchwały nr 1/06/2016 z dnia 
15.06.2016r. zarządu emitenta w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji obligacji 
serii A-10.000 obligacji na okaziciela serii a, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej 
wartości nominalnej 10.000.000,00 zł, niemających postaci dokumentu [obligacji], zgodnie z 
warunkami emisji obligacji sporządzonymi w dniu 15.06.2016r. [warunkami emisji obligacji], tj. 
zabezpieczającą zapłatę, na rzecz: MWW Trustees spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie. 

2. Hipoteka przymusowa 2615236,93 zł, zabezpieczenie wierzytelności objętej nakazem zapłaty 
wydanym w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Łodzi sygn. akt X GNC 251/17 z 
dnia 13.03.2017 r. wraz z odsetkami, na rzecz: Skamex spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi. 

 
 

Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń majątkowych i 

prawnych. 

 
2.1.2. STAN RZECZY 

 

Szczegółowych ustaleń stanu nieruchomości dokonano podczas wizji lokalnej 

przeprowadzonej w dniu: 7 maja 2019r. 
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► RODZAJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WYCENY: 
 

Nieruchomość objęta wyceną składa się z następujących składników: 

 działka ew. nr 11/3 o pow. 707 m2, 

 budynek biurowo - usługowy, 

 pozostałe elementy zagospodarowania terenu. 
 

► POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ: 
 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: 
 

 
 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Krakowie-Krowodrzy obręb 1 – dzielnica VI, 
obszar Bronowic Małych. 
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Poniżej mapa Krakowa z zaznaczoną lokalizacją Dzielnicy nr VI Bronowice 
 

 
 

Bronowice Małe – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy VI Bronowice, dawna 
podkrakowska wieś. Nie stanowi jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach 
dzielnicy. 
 

Rozpatrywany jako współczesna jednostka urbanistyczna, obszar ten graniczy: 

 od północy – z Bronowicami Wielkimi wzdłuż ulic Pasternik i W. Eliasza 
Radzikowskiego; 

 od południa – z Wolą Justowską wzdłuż rzeki Rudawy; 

 od zachodu – z wsią Rząska w gminie Zabierzów w sąsiedztwie zabudowań przy ul. W. 
Tetmajera, a następnie z Mydlnikami linią przebiegającą w przybliżeniu wzdłuż ulic 
(głównie gruntowych): S. Witkiewicza, S. Brzozowskiego, M. Wójcickiego, zachodnią 
granicą Krakowskiej Spółdzielni Mleczarskiej i osiedla przy ul. S. B. Lindego, odnogą 
Młynówki Królewskiej przecinając ul. Zygmunta Starego i ul. Brzegową odbijając na 
zachód do Rudawy; 

 od wschodu – z Azorami oraz Bronowicami Małymi Wschód wzdłuż ulicy Armii 
Krajowej, następnie z Osiedlem Bronowice Nowe ulicą osiedlową na północ od Parafii 
św. Jana Kantego, ulicą Balicką do pętli tramwajowej, ulicą Na Błonie i deptakiem 
Młynówka Królewska do wysokości ul. Wiedeńskiej, następnie z Osiedlem Widok 
Zarzecze wschodnią granicą zabudowań przy ulicach: Zarzecze (do ul. Wiedeńskiej), 
Trawiastej, ks. F. Machaya i Legendy, i ponownie ulicą Na Błonie do Rudawy. 

 

Przez środek Bronowic Małych biegnie linia kolejowa Kraków – Katowice, rozdzielając je 
na dwa mniejsze obszary: 

 Bronowice Małe Północ, skupione wokół tzw. Starej Wsi – obszaru u zbiegu ulic W. 
Tetmajera i Pod Strzechą; 

 Bronowice Małe Południe, obejmujące zachodnią część dawnych Błoń Bronowickich 
(zwaną Skotnicą), współcześnie dominują tutaj tereny przemysłowe i handlowe. 

 

W ujęciu historycznym do Bronowic Małych (jako podkrakowskiej wsi) należy zarówno 
wyżej zdefiniowany obszar, jak i obszary Bronowic Małych Wschód (na zachód od. ul. 
Rydla), Osiedla Bronowice Nowe i Osiedla Widok-Zarzecze (z historycznymi osadami: 
Zarzecze, Błonie, Hamernia) – a więc obszar Dzielnicy VI Bronowice z wyłączeniem 
Mydlnik i obszaru na wschód od ul. Rydla. 
Ulica Balicka – położona na zachodzie miasta Krakowa, w Dzielnicy VI Bronowice. Stanowi 
przedłużenie ciągu ulic: Karmelickiej, Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej od 
centrum miasta w kierunku Balic i Portu Lotniczego Kraków-Balice. Ulica Balicka zaczyna 
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się od wiaduktu nad ul. Armii Krajowej (część trzeciej krakowskiej obwodnicy), obok 
kościoła wspólnoty parafialnej św. Jana Kantego. Posiada zachowany historyczny początek 
po północnej swojej stronie, gdzie znajduje się stary jej układ i kilka domów na 
nieprzejezdnym odcinku z dojazdem od ul. Jabłonkowskiej. Od swojego początku do 
skrzyżowania z ul. Na Błonie towarzyszy jej od strony południowej linia tramwajowa, która 
kończy się pętlą Bronowice Małe. 
Przy ul. Balickiej znajduje się także Giełda Krakowska, Kampus Uniwersytetu Rolniczego 
pod numerem 253c, a w Mydlnikach w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy mieści się kościół 
parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, biblioteka oraz poczta. Przy wyjeździe z 
Krakowa po stronie południowej widać rzekę Rudawę i okoliczne stawy rybne. Na tym 
odcinku od północy mieści się Cmentarz Mydlniki oraz za nim zamknięty kamieniołom 
wapienia. Koniec ul. Balickiej leży na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Poniżej przedmiotowa nieruchomość – widok z lotu ptaka: 
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Szczegółowo – przedmiotowa nieruchomość znajduje się po północnej stronie  ulicy 
Balickiej, w odległości około 60 od skrzyżowania z ulicą Emila Godlewskiego. 
Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około w odległości około 1,5 km (w linii 
prostej) od skrzyżowania ul. Bronowickiej z Armii Krajowej. 
W promieniu około 5 km znajduje się węzeł IV obwodnicy w pobliżu lotniska Balice 
(łączącego autostradę A4 z drogą S52). 
 
OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI, STAN USŁUG I ZAPLECZA BYTOWEGO: 
Bezpośrednie otoczenie nieruchomości od północy, zachodu i  wschodu stanowi 
zabudowa obiektami handlowo – usługowo – magazynowymi (m.in. siedziby firm: PHU 
Akropol, Car Net Polska, Firma DELTA). Po zachodniej stronie ul. Godlewskiego - 
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, a za nim treny zielone. W promieniu koło 100 m 
na północ przebiegają tory kolejowe.  Po przeciwnej stronie ul. Balickiej, znajduje się 
m.in.: Centrum Giełdowo-Handlowe Balicka, Krakowska Spółdzielnia Mleczarska, Stacja 
Uzdatniania Wody Rudawa MPWiK, Pro-Eko-Bud, Karpacka Spółka Gazownictwa, 
Drukarnia offsetowa S-druk oraz zespół budynków Uniwersytetu Rolniczego.  
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W odległości około 2,5km w linii prostej znajduje się Galeria Bronowice. W promieniu 
około 6km dostępna pełna infrastruktura - całe ścisłe centrum miasta z pełną 
infrastrukturą również kulturalną. 
 

DOSTĘPNOŚĆ: 
Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do działki nr 300 (wchodzi w skład jezdni ul. 
Balickiej), poprzez służebność po działce nr 12/3, wpisaną w KW (KR1P/00133458/1) o 
brzmieniu: służebność przechodu i przejazdu dwoma szlakami drogowymi o łącznej 
powierzchni 0.0056 ha, przebiegającymi od ul. Balickiej, w sposób wskazany na mapie 
ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia nr 1389/2013 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2013 r., na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości 
położonej w Krakowie, dzielnica Krowodrza, obręb nr 1, składającej się z działki nr 11/3 o 
powierzchni 0,0707 ha (księga powiązana - KR1P/00208553/4 prowadzona dla działki nr 
12/3). 
Zgodnie z portalem http://miip.geomalopolska.pl/, właścicielem działki nr 300 jest Skarb 
Państwa - lecz są także inni właściciele (ale nie Gmina Kraków, ani Powiat Kraków 
(grodzki)). 
 

 
 

 

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej MPK (autobusy) dostępne są bezpośrednio 
przy ulicy Balickiej.  
 
 

 
Źródło: https://www.atlaskolejowy.net/kmkrakow/ 
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► WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
 

Nieruchomość znajduje się w obszarze uzbrojonym w sieci: 
- energetyczną,  
- wodną,  
- kanalizacyjną 
- gazociągową, 
- ciepłowniczą, 
- telekomunikacyjną. 
 

 
https://msip.um.krakow.pl 

 
► UKSZTAŁTOWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI: 
Działka nr 11/3 posada regularny kształt, zbliżony do prostokąta o średnich wymiarach 
wynoszących około 30m x 25m; teren płaski. Warunków wodnych i geologicznych nie 
badano. 

 
Rzeczoznawca nie posiada żadnych informacji dotyczących skażeń przedmiotowej nieruchomości.  
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Wycenę sporządzono przy założeniu, że nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek skażeń 
chemicznych czy biologicznych lub innych zanieczyszczeń mogących stanowić naruszenie 
obowiązującego prawa, w tym polskich norm i przepisów techniczno- budowlanych, albo 
mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska 
naturalnego, a ponadto nie występuję obowiązek rekultywacji Nieruchomości na podstawie 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska". 

 
► OZNACZENIE WG EWIDENCJI GRUNTÓW 

 

Jednostka ewidencyjna 126102_9, Krowodrza 

Obręb 0001 

Nr działki 11/3 

Powierzchnia działki 0,0707ha 

Użytek Bi – inne tereny zabudowane 

Położenie Balicka 123 

Księga wieczysta KR1P/00133458/1 

Właściciel działki DLJM System Sp. z o.o., udział 1/1 części 

Stan na dzień: 7 maja 2019r. 

 
► PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
 

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, który został zatwierdzony uchwałą nr LII/687/12 
Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru "II Kampus AGH" - ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2012 r., poz. 3651. Plan 
obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 r.: 
 

Plan ma na celu aktywizację terenu, który w Studium określony został jako jeden z kluczowych 
obszarów rozwoju naukowo-technologicznego, mających odgrywać decydującą rolę w rozwoju 
Krakowa jako ośrodka naukowego i ośrodka rozwoju nowoczesnych technologii. Ustalenia planu 
umożliwiają w sposób kontrolowany kształtowanie zespołu o wysokiej jakości układu 
urbanistycznego, uwzględniającego uwarunkowania ochrony dziedzictwa kulturowego 
i krajobrazu oraz powiązanego z terenami sąsiednimi i strukturą miasta. Umożliwia także 
realizację zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. W obszarze 
planu znajdują się tereny cenne przyrodniczo (m.in. fragment uroczyska w Rząsce), punkty i ciągi 
widokowe o dużej skali zasięgu widocznych panoram w miejscach szerokich otwarć terenowych, 
a także fort Mydlniki jako element systemu fortyfikacji Twierdzy Kraków. Obszar planu znajduje się 
w granicach Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego i uwzględnia warunki oraz zasady 
zagospodarowania określone w planach ochrony Jurajskich Parków Krajobrazowych. 
 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy usługowej o symbolu 3U. 
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Poniżej fragment rysunku panu zagospodarowania przestrzennego z zaznaczoną 
lokalizacją przedmiotowej nieruchomości: 

 
Legenda: 
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Źródło: http://planowanie.um.krakow.pl/bppzoom/index.php?ID=310 

 
► STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI: 
 

W północnej części nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo - usługowym, obiekt 
został szczegółowo opisany poniżej.   
Wjazd na teren nieruchomości od strony południowo- wschodniej. Działka częściowo 
ogrodzona, ogrodzeniem panelowym oraz murem. Na terenie przedmiotowej 
nieruchomości znajdują się utwardzone szlaki komunikacyjne oraz miejsca postojowe, 
pozostały obszar został zagospodarowany zielenią. 
 

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO
 

 
 
 
 

► PODSTAWOWE DANE (ZGODNIE Z PRZEDŁOŻONĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ): 
Powierzchnia zabudowy   -    194,40 m2  

Powierzchnia budynku netto    -    982,03 m2  
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Kubatura  netto    -  2972,21 m3  

Powierzchnia całkowita      -  1200,58 m2     

o Pow. całkowita podziemna  -    624,12 m2   

o Pow. całkowita nadziemna  -    576,46 m2     

Wysokość budynku          -       11,99 m 

Szerokość budynku            -          9,00 m  

Długość budynku            -        21,65 m 

Ilość kondygnacji   5 

Kondygnacje nadziemne   3 
 

Kondygnacje podziemne  2  
 

Powierzchnia przyjęta do obliczeń:          982,03 m2 

 
► CHARAKTERYSTYKA (ZGODNIE Z PRZEDŁOŻONĄ DOKUMENTACJĄ) 
 

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Kondygnacje podziemne 
pełnią funkcję garażową (stanowiska postojowe dla samochodów osobowych), techniczną 
(pomieszczenia obsługi instalacji technicznych) oraz usługową (sala demonstracyjna – kino 
domowe); istnieje możliwość przekształcenia funkcji garażowej na niższym poziomie w 
dodatkowe laboratorium. Parter o funkcji usługowej (strefa wejściowa, salon 
prezentacyjny, sala wielofunkcyjna). I piętro o funkcji usługowej (strefa demonstracyjno-
ekspozycyjna tj. inteligentne mieszkanie, hotel oraz sala konferencyjna). II piętro pełni 
funkcję biurową.  

Rzut 

Główna bryła budynku na planie prostokąta o wymiarach 9,0m x 21,65m, do której 
przylega od strony wschodniej droga dojazdowa do garażu o wymiarach 3,2m x 13,3m, od 
strony południowo-zachodniej schody zewnętrzne z pochylnią dla niepełnosprawnych o 
obrysie regularnym, prostokątnym. 

Bryła 

Forma główna budynku zwarta, prostopadłościenna o wysokości 11,99m, na której 
zlokalizowano mniejszą bryłę w postaci nadszybia dźwigu osobowego połączonego z 
wyjściem na dach o formie graniastosłupa prostego i wysokości ok. 2,8m. W głównej bryle 
zlokalizowano wcięcie (podcień), akcentujące usytuowanie wejścia głównego. 

Elewacje 

Fasady dłuższe (południowa i północna) w formie ściany kurtynowej dziewięcioosiowej, o 
czterech rzędach głównych kwater. Wprowadzono dodatkowe podziały ukośne i poziome, 
w rytmie prostym, jak również swobodną kompozycję szklenia w elewacji południowej. 
Elewacje krótsze (zachodnia i wschodnia) w formie ściany pełnej z ryzalitem 
czteroosiowym, czterokwaterowym i prostym rytmie dodatkowych podziałów ukośnych i 
poziomych. 

Dach 

Przekrycie budynku w formie stropodachu płaskiego. 
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Ściany 

Ściany południowa i północna całkowicie przeszklone, w systemie fasady półstrukturalnej. 
Ściany wschodnia i zachodnia wykonane z kompozytowych paneli kompozytowych bez 
otworów okiennych.  

Okna i drzwi 

Okna i drzwi zewnętrzne systemowe, wbudowane w ścianę kurtynową. 

Konstrukcja 

Obiekt w rzucie ma wymiary około 12 x 25m. Posadowienie zaprojektowano na 
płycie fundamentowej o grubości 45cm, znajdującej się średnio 6,0m poniżej 
poziomu terenu. Konstrukcje przewiduje się jako przestrzenny układ płytowo -
tarczowy z betonu wylewanego na mokro. Płytę stropową nad drugą kondygnacją 
podziemną zaprojektowano o grubości 25cm, płyty nad kondygnacją -1 oraz 
parteru o grubości 20cm. Płyty stropowe nad pierwszą kondygnacją oraz 
stropodach zaprojektowano o grubości 24cm. Płytę nad trzonem komunikacyjnym 
zaprojektowano o grubości 15cm. Grubości ścian żelbetowych wynoszą 20cm (ściany 
wewnętrzne) oraz 25cm (ściany zewnętrzne). Na krawędziach płyt przewiduje się 
wykonanie belek krawędziowych 15x80cm oraz – w rejonie 18 szachów instalacyjnych – 
belek parapetowych 15x80cm. Ściany murowane nośne zaprojektowano z bloczków 
sylikatowych min. klasy M10 na zaprawie klasy M5.  

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

Wejście główne do budynku zlokalizowano w zachodniej części elewacji południowej, 
poprzez schody zewnętrze lub pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Ponadto 
przewidziano dodatkowe, niezależne wejście do pomieszczenia gromadzenia odpadów 
stałych we wschodniej części elewacji południowej, dostępne z poziomu terenu. Jako 
dojazd do parkingu podziemnego zaprojektowano drogę dojazdową od wschodu. 

Komunikację pionową w budynku stanowi trzon, składający się z wewnętrznej klatki 
schodowej (obsługującej wszystkie kondygnacje i wyjście na dach) oraz z dźwigu 
osobowego, dostępnego również dla osób niepełnosprawnych (przystanki na wszystkich 
kondygnacjach, poza wyjściem na dach). Komunikacje kołową pomiędzy kondygnacjami 
garażowymi zapewnia winda samochodowa, samoobsługowa. 

Na poziom kondygnacji podziemnej (poziom -1) wjazd  pochylnią (samochody osobowe) 
lub trzonem komunikacji pionowej . Do części parkingowej kondygnacji przylegają 
bezpośrednio pomieszczenia techniczne, oraz pośrednio klatka schodowa (połączone za 
pomocą przedsionka p.poż.). Demonstracyjną salę kinową zlokalizowano tuż przy trzonie 
komunikacji pionowej. 

Na niższą kondygnację garażu (poziom -2) dostaniemy się poprzez samoobsługową windę 
samochodową (samochody osobowe) lub trzonem komunikacji pionowej (osoby, także 
niepełnosprawne). Do części parkingowej kondygnacji przylegają bezpośrednio 
pomieszczenia techniczne oraz klatka schodowa (połączone za pomocą przedsionka 
p.poż.). 

Na kondygnację parteru prowadzi wejście główne. Pierwszym pomieszczeniem jest hol 
wejściowy, z wydzieloną przestrzenią na recepcję i część prezentacyjną oraz bezpośrednio 
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przylegającymi toaletami ogólnodostępnymi. Z holu można przejść do sali wielofunkcyjnej 
lub osobnym wejściem do klatki schodowej oraz pomieszczenia porządkowego. Do 
kondygnacji parteru bezpośrednio przylega taras zielony, z wejściem z pomieszczeń holu i 
z sali wielofunkcyjnej. 

Na kondygnację I piętra dotrzeć można trzonem komunikacji pionowej. Z klatki schodowej 
jest też niezależny dostęp do trzech stref demonstracyjnych-ekspozycyjnych tj. 
„inteligentny hotel”, „inteligentne mieszkanie” oraz do sali konferencyjnej z zapleczem. 

Na kondygnację II piętra dotrzeć można trzonem komunikacji pionowej (osoby, także 
niepełnosprawne). Z klatki schodowej jest też niezależny dostęp do dwóch stref 
funkcjonalnych – gabinetu prezesa i sekretariatu oraz do pracowni. Oprócz w/w na 
kondygnacji znajdują się też toalety ogólnodostępne, pomieszczenie socjalne oraz 
pomieszczenia pomocnicze. 

Wejście na dach poprzez klatkę schodową (brak dostępu dla osób niepełnosprawnych). 
Na dachu zlokalizowano zielony taras prezentacyjny, z którego można obserwować 
systemy solarne oraz wentylacyjne. 

Zasadnicze elementy konstrukcyjne 
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Materiały wykończeniowe– zgodnie z przedłożoną dokumentacją 
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► ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I ICH POWIERZCHNI 

Kondygnacja – 2  

 

Kondygnacja – 1  

 

Kondygnacja 0  
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Kondygnacja  + 1 

 

Kondygnacja  + 2 

 

Kondygnacja  + 3 / dach 
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► INSTALACJE (ZGODNIE Z PRZEDŁOŻONĄ DOKUMENTACJĄ) 

Instalacja wodno-kanalizacyjna 

- przyłącz wodociągowy; 
- woda zimna, z wodomierzem zlokalizowanym w pomieszczeniu wodomierza; 
- ciepła woda użytkowa; 
- instalacja hydrantowa (wewnętrzna) – garaż (poziom -2,-1); 
- przyłącz kanalizacji sanitarnej (wraz z rozbudową miejskiej sieci); 
- kanalizacja sanitarna, z odprowadzeniem do kanału ulicznego Ø300 rozbudowywanej miejskiej 
sieci kanalizacji. 
- przyłącz kanalizacji deszczowej (opadowej), wraz z rozbudową miejskiej sieci; 
- kanalizacja deszczowa (opadowa) z odprowadzeniem do kanału ulicznego Ø500 
rozbudowywanej miejskiej sieci kanalizacji opadowej. 

Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne 

- przyłącz ciepłowniczy; 
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją; 
- klimatyzacja; 
- instalacja C.O. z wymiennikownią; 
- gruntowy powietrzny wymiennik ciepła; 
- pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym. 

Instalacja gazowa 

- brak. 
 
Instalacje elektryczne 

- przyłącz elektroenergetyczny; 
- układ zasilania; 
- pomiar rozliczeniowy zużycia energii; 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu; 
- sygnalizacja starowania kierunkiem ruchu w garażu; 
- oświetlenie zewnętrzne; 
- oświetlenie wewnętrzne i gniazda wtykowe; 
- system sygnalizacji pożaru; 
- oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne); 
- instalacje siłowe; 
- instalacje uziemiające; 
- instalacja odgromowa; 
- ochrona przepięciowa; 
- ochrona przed porażeniem.  

Instalacje słaboprądowe i telekomunikacyjne. 

- instalacja telefoniczna; 
- instalacja okablowania strukturalnego; 
- instalacja sygnalizacji włamania; 
- kontrola dostępu; 
- instalacja telewizji dozorowej zewnętrznej i wewnętrznej. 
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Wyposażenie dodatkowe - urządzenia i rozwiązania z branży budownictwa inteligentnego 

 Kolektory słoneczne – wielkość produkcji energii: 1.800 kWh/rok  

 Generatory wiatrowe – wielkość produkcji energii: 9.000 kWh/rok 

 Panele fotowoltaiczne – wielkość produkcji energii: 6.500 kWh/rok  

 Pompa cieplna z wymiennikiem gruntowym – wielkość produkcji energii: 16.000 
kWh/rok 

 Szyby okienne o najwyższych parametrach związanych z energo-oszczędnością (o 
zmiennym  zamgleniu – przezierności sterowanej elektrycznie).  

Powyższe wyposażenie, pozwoli na: 

 zmniejszenie zużycia energii do 15% w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań w 
inteligentnym budownictwie (np. Marki Divus, Gira, Loxone) 

 zmniejszenie zużycia energii do 50% w stosunku do tradycyjnego budownictwa (w 
którym brak systemów zarządzania).  
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Źródło: https://pl-pl.facebook.com/DLJM.System/ 

 

OPIS INNOWACYJNOŚCI BIUROWCA - LABORATORIUM 

Budowa  przedmiotowego „budynku  biurowo-usługowego z garażem  podziemnym i 
infrastrukturą techniczną” stanowiła podstawę realizacji projektu „Innowacyjna usługa 
wsparcia procesu produkcji urządzeń i systemów inteligentnego budownictwa” – na który 
to projekt Firma DLJM System Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej 
(pismo PARP DWI/14.5/511/MG/14 z 15.05.2014).  
Projekt zakładał stworzenie infrastruktury, która pozwoli na prowadzenie innowacyjnych 
badań technologii w dziedzinie automatyki budynkowej. Kluczowy czynnik 
energooszczędności budynku to sposób sterowania urządzeniami wykonawczymi i 
regulacja parametrów w obrębie poszczególnych systemów i instalacji (nie tylko sama 
energooszczędność urządzeń). Przeznaczeniem kompleksu - świadczenie usług 
badawczych obejmujących testowanie urządzeń, algorytmów sterowania (automatyki), 
monitorowanie parametrów obiektów budowlanych. W ramach projektu zakupiono 
środki trwałe w postaci sprzętu informatycznego i urządzeń dedykowanych dla 
budownictwa inteligentnego oraz wartości niematerialne i prawne – głównie jako 
innowacyjne oprogramowanie, które zostały na trwałe zainstalowane i podłączone do 
„skorupy”, którą stanowi przedmiotowy budynek.  
 
 
 
 
 
 

https://pl-pl.facebook.com/DLJM.System/
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W trakcie sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji komorniczej 
na nabywcę nie przechodzą prawa do dokumentacji techniczno-
projektowej ani decyzja pozwolenia na budowę/przyjęcia do 
użytkowania, jak również autorskie rozwiązania informatyczne 
wbudowane w przedmiotowy budynek. 
 
► ZGODNOŚĆ WZNIESIENIA BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO: 
 

Budynek przyjęty do użytkowania Decyzją nr 657/2015, wydaną dnia 30 grudnia 2015r. 
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki.  
Decyzja stała się ostateczna z dniem 14.01.2016r.  
 
► STAN TECHNICZNY I STOPIEŃ ZUŻYCIA: 
  

o Zużycie funkcjonalne 
Obiekt pełni funkcję biurowo - usługową. Budynek przystosowany do pełnienia 
takiej funkcji. Zużycie funkcjonalne przyjęto na poziomie zerowym.  
 

o Zużycie środowiskowe 
W otoczeniu obiektu nie nastąpiły żadne zmiany mogące obniżyć jego walory 
użytkowe, wartość tego zużycia przyjęto jako zerowe. 
 

o Zużycie techniczne 
W wyniku oględzin oceniono stan techniczny wszystkich elementów obiektu jako 
bardzo dobry. Wartość tego zużycia przyjęto na poziomie 5-10%. 
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3.  WYCENA 
 

3.1.  WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ASPEKCIE PODSTAW PRAWNYCH 
 

Wartość rynkowa prawa własności przedmiotowej nieruchomości gruntowej 
zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym położonym w Krakowie – Krowodrzy 
przy ul. Balickiej 123, zgodnie z rozdz. 5 art. 151 ust.1 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. 
 
W Krajowym Standardzie Wyceny Podstawowym KSWP „Wartość rynkowa” podano 
definicję wartości rynkowej i jej interpretację stosownie do zapisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych wartość 
rynkowa jest definiowana, jako „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, nie znajdują się w sytuacji przymusowej”. 
 
Interpretacja pojęć użytych w definicji: 
 Pojęcie szacunkowa kwota 

Jest to cena wyrażona w pieniądzu do zapłacenia za nieruchomość w transakcji 
zawieranej na warunkach rynkowych, przy której obie strony działają niezależnie od 
siebie. Wartość rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena osiągalna na rynku na 
datę wyceny. Jest to najlepsza cena osiągalna przez sprzedającego i najkorzystniejsza 
cena osiągalna przez kupującego. Szacunek ten wyklucza w szczególności: cenę 
zawyżoną lub zaniżoną przez jakiekolwiek szczególne warunki lub okoliczności (np. 
finansowanie), które są nietypowe, umowy sprzedaży i najmu zwrotnego, szczególne 
wynagrodzenia lub koncesje udzielone przez kogokolwiek związanego z transakcją lub 
też jakiekolwiek elementy wartości szczególnej (tzn. uwzględniającej cechy 
nieruchomości, które posiadają specyficzną wartość dla konkretnego nabywcy). 
Użyte tu pojęcie „na warunkach rynkowych” oznacza, że upłynął odpowiedni okres 
eksponowania nieruchomości na rynku. Należy rozumieć zatem, że transakcja musi być 
poprzedzona odpowiednimi działaniami marketingowymi. Nieruchomość powinna być 
wyeksponowana na rynku w najwłaściwszy sposób, tak aby umożliwić sprzedaż za 
najlepszą, rozsądnie osiągalną cenę zgodnie z definicją wartości rynkowej. Długość 
okresu ekspozycji może być różna w zależności od warunków rynkowych, ale musi być 
wystarczająca, by umożliwić przyciągniecie uwagi odpowiedniej liczby potencjalnych 
nabywców nieruchomości. Okres ekspozycji na rynku poprzedza datę wyceny. 
 

 Pojęcie w dniu wyceny 
Stwierdzenie to wymaga, aby wartość rynkowa była określona na konkretną datę 
hipotetycznej sprzedaży. Ponieważ warunki rynkowe mogą ulec zmianom, wartość w 
innym terminie może być inna. Wartość podana w wycenie odzwierciedla faktyczny 
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stan rynku i okoliczności na datę wyceny, a nie na datę przeszła lub przyszłą. Definicja 
zakłada także równoczesne zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży w dacie wyceny. 
Wartość rynkowa jest określeniem wartości na chwilę hipotetycznej transakcji, a nie w 
ujęciu długookresowym, jak np. przy określaniu wartości bankowo-hipotecznej. 

 
 Pojęcie kwota jaką można uzyskać 

Jest to kwota szacunkowa, a nie uprzednio określona lub faktycznie ustalona cena 
sprzedaży. Jest to cena, po której rynek spodziewa się zrealizować transakcję na datę 
wyceny przy spełnieniu wszystkich innych elementów definicji wartości rynkowej. 
Wykorzystanie słowa „można” oddaje sens rozsądnego oczekiwania odnośnie ceny. 
Rzeczoznawca nie może zatem przyjmować nierealistycznych założeń dotyczących 
warunków rynkowych lub też zakładać poziomu wartości rynkowej powyżej tej, jaka 
jest rozsądnie osiągalna. 

 
 Pojęcie nieruchomość 

Przy wycenie nieruchomości należy uwzględnić wszystkie jej atrybuty prawne, fizyczne, 
ekonomiczne i inne oraz wszelkie pozytywne i negatywne aspekty. Przy wycenie 
nieruchomości rzeczoznawca majątkowy powinien wykluczyć elementy niezwiązane 
trwale z nieruchomością, takie jak np.: wyposażenie lub inne ruchomości, poza cenowe 
zachęty do zakupu lub inne. 
Wartość rynkowa nieruchomości odzwierciedla potencjał nieruchomości, który byłby 
uwzględniony przez uczestników rynku w dniu wyceny. Może zatem uwzględniać inne 
możliwe wykorzystanie nieruchomości, które stanie się możliwe po wprowadzeniu 
odpowiednich zmian, np. nowych decyzji planistycznych i budowlanych, rozwoju 
odpowiedniej infrastruktury, rozwoju rynku lub innych. Stąd wartość rynkowa może 
odzwierciedlać dodatkowy element uwzględniany w wartości rynkowej, ale tylko taki, 
jaki kupujący jest skłonny zapłacić w nadziei, że nieruchomość uzyska możliwość 
lepszego sposobu użytkowania lub nastąpią możliwości jej rozwoju, które zaowocują 
zwyżką jej wartości nad tą osiągalną przy obecnie obowiązujących ograniczeniach. 
Przyszła możliwość wykorzystania nieruchomości w sposób, który w dniu wyceny nie 
jest jeszcze dopuszczalny, musi być jednak na tyle prawdopodobna, aby realnym było 
założenie, że racjonalnie działający uczestnicy rynku taką możliwość w dniu wyceny 
dostrzegają i są gotowi uwzględnić jej istnienie w cenie sprzedaży. 
 

 Pojęcie pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar 
zawarcia umowy 
Zakłada się tu hipotetycznego kupującego, a nie faktycznego nabywcę. Osoba ta jest 
zmotywowana, ale nieprzymuszona do zakupu. Kupujący ten nie jest ani przesadnie 
zainteresowany zakupem ani zdeterminowany do zakupu za każdą cenę. Jest również 
osobą, która dokonuje zakupu z uwzględnieniem bieżących realiów rynkowych i 
bieżących oczekiwań, nie zaś w oparciu o wyimaginowany lub hipotetyczny rynek, 
który nie może być scharakteryzowany ani nie ma pewności co do jego zaistnienia. 
Przyjmuje się, że hipotetyczny kupujący jest pragmatyczny i nie zapłaciłby wyższej ceny 
niż ta, którą dyktuje rynek. Nie można przy tym zakładać, że waha się lub jest niechętny 
do zakupu. Obecny właściciel nieruchomości jest także zaliczony do tych osób, które 
stanowią rynek i mógłby być potencjalnym nabywcą w hipotetycznej transakcji. 
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Również w odniesieniu do sprzedającego, należy przyjąć, że jest to hipotetyczny 
sprzedający, a nie faktyczny właściciel. Zakłada się, że nie jest on ani przesadnie 
zainteresowany ani zmuszony do sprzedaży za każdą cenę. Nie jest on też 
przygotowany do wstrzymywania sprzedaży w oczekiwaniu na osiągnięcie ceny, która 
nie jest racjonalna w obecnej sytuacji rynkowej. Sprzedający jest zmotywowany do 
sprzedania nieruchomości na warunkach rynkowych za najlepszą cenę osiągalną na 
wolnym rynku po przeprowadzeniu odpowiednich działań marketingowych. Faktyczne 
okoliczności istniejące w przypadku rzeczywistego właściciela nie są częścią tych 
rozważań, ponieważ „sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy” jest 
właścicielem hipotetycznym. 
 

 Pojęcie strony działają z rozeznaniem i postępują rozważnie 
Zakłada się, że zarówno kupujący, jak i sprzedający są poinformowani, co do 
charakteru i cech nieruchomości, jej faktycznego i potencjalnego wykorzystania oraz 
stanu rynku na dzień wyceny. Strony opierają się więc na tym, co na podstawie 
informacji dostępnej na ten dzień można w rozsądny sposób przewidzieć. 
Przyjmuje się, że każda ze stron działa we własnym interesie i w zgodzie ze swoją 
wiedzą, a także rozważnie szuka najlepszej dla siebie ceny w tej konkretnej transakcji. 
Rozwaga powinna być oceniana w kontekście stanu rynku na dzień wyceny, a nie z 
perspektywy czasu na przyszłą datę. Niekoniecznie nierozważnym jest dla 
sprzedającego sprzedawać nieruchomość na rynku charakteryzującym się spadkiem 
cen, które już są niższe niż te, występujące we wcześniejszych warunkach rynkowych. 
W takich przypadkach, tak jak w innych sytuacjach kupna-sprzedaży na rynkach 
charakteryzujących się zmiennością cen, rozważny kupujący lub sprzedający postępuje 
w zgodzie z najpełniejszymi dostępnymi w danym momencie informacjami rynkowymi. 
 

 Pojęcie strony nie znajdują się w sytuacji przymusowej 
Zakłada się, że każda ze stron jest zmotywowana do dokonania transakcji, nie jest 
jednak zmuszona ani nadmiernie nakłaniana do jej zakończenia. 

 
UZASADNIENIE PRAWNE NOWEJ DEFINICJI 
Celem zmiany jest ujednolicenie brzmienia definicji wartości rynkowej nieruchomości 
zawartej w ustawie o gospodarce nieruchomościami z definicją zawartą w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012. 
Analiza porównawcza obu definicji prowadzi do wniosku, iż koncepcja wartości rynkowej 
nieruchomości jest tożsama w obu aktach prawnych, przy czym polska definicja zawiera 
dodatkowy element metodologiczny dotyczący stosowania podejścia porównawczego. 
Definicja zawarta w rozporządzeniu UE odnosi się do działalności instytucji kredytowych i 
firm inwestycyjnych, na potrzeby których określana jest przez rzeczoznawców 
majątkowych wartość rynkowa nieruchomości. Obowiązek stosowania ww. definicji 
wynika wprost z przywołanego rozporządzenia UE, jednak wyłącznie w takim zakresie, w 
jakim wskazują na to przepisy rozporządzenia UE. W pozostałym zakresie stosowana jest 
definicja wynikająca z ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
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Intencją projektodawcy jest natomiast, aby niezależnie od celu wyceny nieruchomości 
stosowana była jedna definicja wartości rynkowej nieruchomości. Projektowana zmiana 
nie ma zatem na celu transpozycji przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego, a 
unifikację pojęcia stosowanego na innych obszarach niż rozporządzenie UE do pojęcia 
zdefiniowanego w tym rozporządzeniu dla wąskiego obszaru rynku. 
 
UZASADNIENIE KOMISJI STANDARDÓW 
Ze względu na fakt, że aktualna definicja wartości rynkowej zawarta w ustawie o 
gospodarce nieruchomościami nie zawiera jej interpretacji, Komisja Standardów 
proponuje interpretację, obejmującą wyłącznie nie budzące kontrowersji wyjaśnienia, 
odwołujące się w niektórych punktach do interpretacji definicji wartości rynkowej 
zawartej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). 
Definicja wartości rynkowej wprowadzona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 75/2013 2 dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych 
dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, obowiązująca na obszarze naszego kraju 
oraz jej interpretacja zawarta w proponowanym standardzie zgodna jest w całości z 
interpretacją tej definicji na obszarze Unii Europejskiej.  

 

3.2. METODOLOGIA WYCENY – WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY 
 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., 
rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i 
trybu sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004r (tekst jednolity) oraz 
Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 
(Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości) oraz biorąc pod uwagę  
cel i zakres wyceny oraz analizę rynku, do wyceny przedmiotowej nieruchomości 
gruntowej wg stanu aktualnego zastosowano: 
 

 podejście dochodowe 
 metodę inwestycyjną 
 technikę kapitalizacji prostej 
 

Istotą podejścia dochodowego przy wycenie nieruchomości jest określenie jej wartości 
poprzez relację do dochodu, który nieruchomość przynosi lub może przynosić aktualnemu 
lub potencjalnemu właścicielowi, wychodząc z założenie, że racjonalnie postępujący 
inwestor nie powinien w normalnej sytuacji inwestycyjnej zapłacić za nieruchomość 
więcej od sumy, za którą mógłby nabyć inną inwestycję o tej samej rentowności i stopniu 
ryzyka. 
Metodę inwestycyjną stosuje się głównie wtedy, gdy zachodzi potrzeba sprzedaży 
nieruchomości w sytuacji, gdy staje się ona przedmiotem inwestycji będącej lokatą 
kapitału. 
Przy zastosowaniu podejścia dochodowego nie analizuje się odrębnie wartości 
porównywalnych składników (grunt, budynki, budowle), ale rozpatruje się łącznie ich 
funkcje wzajemnego powiązania i zależności. 
Podstawowym dochodem z nieruchomości jest czynsz za wynajmowanie nieruchomości 
zabudowanej. 
Do ustalenia dochodu nieruchomości przyjmuje się stawki najmu przyjęte na    podstawie 
analizy stawek na lokalnym rynku.. 
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Obliczenia  przeprowadzono stosując metodę inwestycyjną, technikę kapitalizacji prostej 
dochodu netto według zależności: 
 

V
D

R
  

gdzie: 
V - wartość nieruchomości 
D - dochód roczny 
R - stopa kapitalizacji 
Źródłem dochodu z nieruchomości jest czynsz dzierżawny. 
 
Procedura postępowania i przyjęte założenia podejścia dochodowego: 

 określenie potencjalnego dochodu brutto, jaki może być osiągnięty w ciągu roku z 
nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, 

 określenie efektywnego dochodu brutto, 
 określenie wydatków operacyjnych związanych z eksploatacją i funkcjonowaniem 

nieruchomości wycenianej, 
 określenie rocznego dochodu netto jako różnicy efektywnego dochodu brutto i 

wydatków operacyjnych, 
 oszacowanie stopy kapitalizacji, 
 obliczenie wartości nieruchomości V = D/R 

Technikę kapitalizacji prostej stosuję się do wyceny nieruchomości, dla której uzasadnione 
jest założenie (przewidywanie), że realna wartość dochodu pozostanie w przyszłości na 
poziomie dochodu obecnego oraz, że poziom tego dochodu będzie stały. W modelu 
techniki kapitalizacji prostej mieści się, zgodnie z powyższym, założenie stabilności 
dochodu w dłuższej perspektywie czasu. 

Wycena nieruchomości podejściem dochodowym 
 

W celu ustalenia rocznego przychodu brutto założono wynajęcie całości nieruchomości. 
Dla zwiększenia dokładności oszacowania powierzchnię całej nieruchomości podzielono 
na strefy w zależności od charakteru powierzchni. Przy badaniu posiłkowano się danymi o 
cenach ofertowych najmu nieruchomości pochodzącymi z baz danych pośredników w 
obrocie nieruchomościami oraz informacjach prasowych pozyskanych z prasy lokalnej i 
Internetu. Z próby zostały wykluczone dane znacznie odbiegające od wartości 
przeciętnych – odrzucone zostały wartości ekstremalne. 
Analizowane dane są cenami jednostkowymi netto (bez VAT) nie zawierającymi w sobie 
mediów, które to płatne są dodatkowo przez najemcę w zależności od rzeczywistego ich 
zużycia.  
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3.3. Analiza i charakterystyka lokalnego rynku nieruchomości 
 
Polski rynek nieruchomości (metrohouse, expander) 
 
Styczeń przyniósł spadek dostępności kredytów hipotecznych. Żeby otrzymać 300 000 zł 
kredytu czteroosobowa rodzina musi dysponować dochodem na poziomie 5 590 zł netto 
(wartość średnia dla 10 banków). W ciągu roku wymagania w tym zakresie wzrosły o 5%. 
Dobrą informacją jest natomiast niespodziewanie niska inflacja, która oddala ryzyko 
podwyżek stóp procentowych.  
Według GUS wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w ubiegłym roku o ok. 
7%. Niestety nie przełoży się to na istotny wzrost dostępnej kwoty kredytu, gdyż 
jednocześnie banki podwyższyły wymagania w zakresie dochodów kredytobiorców. 
Postępują w ten sposób ponieważ obawiają się, że prognozowane pogorszenie 
koniunktury gospodarczej sprawi, że więcej kredytobiorców może mieć trudności z 
terminową spłatą rat. Zaostrzając kryteria ograniczają więc ryzyko. W okresach gorszej 
koniunktury zdarza się bowiem, że kredytobiorca jest zmuszony zmienić pracę na taką, w 
której zarobi mniej. Mimo to musi jednak poradzić sobie ze spłatą rat.  
Żeby otrzymać finansowanie na 300 000 zł 4-osdobowa rodzina obecnie musi 
dysponować dochodem wynoszącym w zależności od banku od 5200 zł do 5 910 zł netto. 
W przypadku mniejszej liczby dzieci koszty utrzymania będą mniejsze, a więc dochód 
potrzebny do uzyskania wspomnianej kwoty będzie niższy. Dodajmy jednak, że nie należy 
zatajać informacji o posiadanych dzieciach. Zamiast poprawić swoją szansę na kredyt 
zwykle kończy się to odmową jego udzielania.  
Dobrą informacją, zarówno dla osób planujących zaciągnięcie kredytu hipotecznego, jak i 
tych, którzy już go spłacają jest niespodziewanie niska inflacja. W grudniu wyniosła ona 
jedynie 1,1% r/r. To powoduje, że oddala się perspektywa podwyżek stóp procentowych. 
Pod koniec ubiegłego roku część ekonomistów prognozowało, że cykl podwyżek stóp 
rozpocznie się już w 2019 r. To natomiast oznaczałoby wzrost wysokości rat i kolejne 
pogorszenie dostępności kredytów. Obecnie wydaje się, że w tym roku stopy pozostaną 
na dotychczasowym poziomie. 
 
CENY TRANSAKCYJNE 
Obecnie wśród komentarzy odnośnie rynku mieszkaniowego ścierają się dwa fronty. Obu 
nie można odmówić żywiołowej argumentacji popierającej własne prognozy dotyczące 
cen nieruchomości. Opcje „Taniej już było” i „Czekamy na tąpnięcie” są równie aktywne. Z 
obserwacji dostępnych transakcji wynika jednak, że poza Warszawą, gdzie sytuacja nieco 
się ustabilizowała oraz Poznaniem i Gdańskiem (w końcu spadki), ceny nadal szybują w 
górę. Taka informacja nie nastraja optymistycznie potencjalnych nabywców.  
Ogólny komentarz o wzrostach cen wydaje się jednak mocno niepełny. Monitorując 
sytuację w największych miastach w Polsce można odnieść wrażenie, że różne rodzaje 
mieszkań drożeją w różnym tempie, przy czym centralne lokalizacje, a zwłaszcza położone 
tam mieszkania w budynkach w najnowszym budownictwie drożeją najszybciej. Zwiększa 
się też różnica pomiędzy cenami lokali w centrach miast i na obrzeżach. Różnice te 
widoczne są zwłaszcza na rynku pierwotnym, gdzie specyfika budownictwa w najlepszych 
lokalizacjach w mieście wymusza skupienie się na inwestycjach z najwyższej półki. 
Dodatkowym kolorytem rynku jest pojawianie się coraz bardziej zadziwiających wycen 
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mieszkań wystawianych obecnie do sprzedaży. Przypomina to nieco sytuację z górki cen 
2007-2008 r., kiedy sprzedający korzystając z galopujących cen w inwestycjach 
deweloperskich próbowali sprzedawać lokale znacznie powyżej ich realnej wartości. Choć 
niektórzy dokonywali transakcji, większość musiała pogodzić się ze znacznie przedłużającą 
się sprzedażą i potrzebą znacznego obniżania cen, aby dojść do poziomu akceptowalnego 
dla kupujących. 
 

 
 
Wśród ostatnich ruchów cenowych wyróżnia się Gdańsk, który był pod względem 
wzrostów i zainteresowania inwestorów niespodzianką A.D. 2018. Obecnie za m kw. 
mieszkania w tym mieście płacimy 6385 zł, czyli o ponad 5 proc. mniej niż w poprzednim 
notowaniu. Jednak nadal w porównaniu do stycznia zeszłego roku ceny są wyższe o ponad 
10 proc. Duża liczba inwestorów, którzy skupili się na zakupie krótkoterminowym musi 
liczyć się ze spowolnieniem na rynku wynajmu, zwłaszcza że poza sezonem 
zapotrzebowanie na tego rodzaju wynajem jest znacznie ograniczone. Niższe ceny 
odnotowaliśmy także w Poznaniu, gdzie m kw. kosztuje obecnie średnio 5688 zł, czyli o 
prawie 9 proc. więcej niż przed rokiem.  
W Warszawie nie widać znaczących zmian cen. Transakcje z ostatnich trzech miesięcy 
wskazują, ze średnia nieznacznie przekracza 8600 zł za m kw. Co ciekawe, niewielka liczba 
transakcji była zawiązywana po cenach ok. 5000 zł za m kw. To jednak niewielki wyjątek, 
bo z kolei co czwarte mieszkanie sprzedawane było po min. 10 tys. zł za m kw. Najwyższe 
ceny to domena Śródmieścia, Mokotowa, Wilanowa, Ochoty, ale także Ursynowa, czy 
bliskich obszarów Woli. 
W trzech kolejnych miastach kupowaliśmy droższe mieszkania. Najwyższe wzrosty miały 
miejsce w Krakowie (4,1 proc.). W stolicy Małopolski za m kw. płacimy już średnio 7114 zł, 
a wśród klientów Metrohouse i Expandera ceny poniżej 6000 zł za metr dotyczyły 
zaledwie 20 proc. transakcji. Ponownie wzrosły ceny w Łodzi, gdzie średnia cena za m kw. 
wyniosła 4243 zł i jest o 13,9 proc. wyższa niż przed rokiem. Jeżeli spojrzymy na wzrosty w 
innych miastach – łódzki jest rekordowo wysoki. Nominalnie łodzianie kupują mieszkania 
droższe o ponad 500 zł za m kw. niż 12 miesięcy temu. Do prawie 6000 zł za m kw. 
dochodzą średnie ceny mieszkań we Wrocławiu – jest to o 10,8 proc. drożej niż przed 
rokiem. 
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Rynek pierwotny 
 
W ostatnim kwartale 2018 r. analitycy uważnie przyglądali się krajowemu rynkowi 
deweloperskiemu. Trudno się temu dziwić, bo wcześniej były widoczne oznaki 
sprzedażowego spowolnienia. Spadek sprzedaży wynikał z tego, że potencjalni nabywcy 
poczuli się zniechęceni kolejnymi wzrostami cen mieszkań. Deweloperzy tłumaczyli 
podwyżki wzrostem cen robocizny, materiałów budowlanych i działek, ale takie 
wyjaśnienia oczywiście nie mogły zmienić sytuacji. 
Trzy metropolie bardzo mocno zbliżyły się cenowo Analiza cen nowych mieszkań 
wykonywana przez portal RynekPierwotny.pl, zawsze rozpoczyna się od podania średnich 
ofertowych stawek z sześciu metropolii. W IV kw. 2018 r. takie stawki wyglądały 
następująco:  

✓ Warszawa - 8 651 zł/mkw. (wzrost o 1,0% względem III kw. 2018 r.)  

✓ Kraków - 7 652 zł/mkw. (wzrost o 5,9% względem III kw. 2018 r.)  

✓ Łódź - 5 676 zł/mkw. (wzrost o 1,4% względem III kw. 2018 r.)  

✓ Wrocław - 7 231 zł/mkw. (wzrost o 5,8% względem III kw. 2018 r.)  

✓ Poznań - 7 129 zł/mkw. (wzrost o 1,7% względem III kw. 2018 r.)  

✓ Gdańsk - 7 293 zł/mkw. (wzrost o 2,3% względem III kw. 2018 r.)  
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Ważnym sygnałem bez wątpienia jest to, że od października do grudnia ub.r. warszawski 
rynek pierwotny był najbardziej stabilny cenowo. Jednoprocentowy wzrost nastąpił po 
podwyżce z III kw. 2018 r. wynoszącej aż 4,5%. Gorszą wiadomością dla nabywców 
nowych lokali jest to, że w poprzednim kwartale duże wzrosty (5,8% - 5,9%) odnotowano 
na terenie Krakowa oraz Wrocławia. Warto podkreślić, że kwartał wcześniej (w II kw. 2018 
r.) ceny nowych wrocławskich „M” prawie się nie zmieniły, podczas gdy w Krakowie 
odnotowano czteroprocentową podwyżkę.  
Ciekawa wydaje się jeszcze jedna kwestia dotycząca średnich ofertowych cen metrażu 
pod koniec IV kw. 2018 r. Na przełomie 2018 r. oraz 2019 r. mieliśmy do czynienia z 
bardzo zbliżonym poziomem cen nowych mieszkań (ok. 7100 zł/mkw. - 7300 zł/mkw.) w 
trzech metropoliach. Mowa o Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdańsku. Warto odnotować, że 
spośród wymienionych ośrodków miejskich to Gdańsk cechował się najbardziej 
rozbudowaną ofertą luksusowych „M” (patrz poniższy wykres). 
 

 
 
Wciąż ubywa tańszych mieszkań od deweloperów  
Przyczyny analizowanych wcześniej zmian średniej ofertowej ceny 1 mkw. są bardzo 
dobrze widoczne w poniższej tabeli. To zestawienie pokazuje, jak pomiędzy końcem III kw. 
oraz IV kw. 2018 r. zmienił się udział nowych lokali należących do poszczególnych grup 
cenowych. We wszystkich uwzględnionych metropoliach mieliśmy do czynienia z 
przesunięciem struktury cenowej oferty deweloperów w kierunku droższych propozycji. 
Taka zmiana była szczególnie widoczna na terenie Krakowa. W Mieście Kraka udział lokali 
kosztujących 6000 zł/mkw. - 7000 zł/mkw. spadł aż o 7,8 punktu procentowego (patrz 
poniższa tabela). Ubyło też wiele krakowskich „M” za 5000 zł/mkw. - 6000 zł/mkw. (-5,0 
p.p.). Spory ubytek tańszych mieszkań odczuli również klienci firm deweloperskich z 
Wrocławia. Na terenie tego dolnośląskiego miasta, udział lokali kosztujących 5000 
zł/mkw. - 6000 zł/mkw. spadł o prawie 7,0 punktów procentowych przez jeden kwartał. 
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Dane RynekPierwotny.pl wskazują, że już tylko co czwarte nowe mieszkanie z Wrocławia 
kosztuje mniej niż 6000 zł/mkw. (patrz powyższy wykres). 
 

 
 
W 2019 r. inwestorzy doświadczą wyższej inflacji 
Możemy spodziewać się, że w najbliższych kwartałach struktura mieszkań oferowanych 
przez deweloperów na terenie metropolii wciąż będzie przesuwać się w kierunku 
wyższych cen za 1 mkw. Warto zdawać sobie sprawę, że w I kw. 2019 r. oraz II kw. 2019 r. 
może się pojawić nowy czynnik windujący koszty zakupu lokali deweloperskich. Mowa o 
znaczącym wzroście inflacji względem 2018 r. Niewykluczone, że stopa inflacji w 2019 r. 
przekroczy wartość prognozowaną przez Narodowy Bank Polski (3,2%). W warunkach 
wyższej inflacji, deweloperzy będą musieli się zdecydować na dodatkowe korekty cenowe. 
 
 
GOSPODARKA 
 
•Rok 2018 był dla Polski okresem utrzymania dynamicznego wzrostu  gospodarczego. 
Produkt krajowy brutto był realnie wyższy o 5,1% r/r. Głównym motorem napędzającym 
PKB w dalszym ciągu pozostaje rosnąca konsumpcja prywatna stymulowana przez 
trwający program 500+. 
•W okresie całego roku zanotowano sukcesywny spadek bezrobocia o 0,7%. W IV kw. 
2018 r. stopa bezrobocia osiągnęła poziom 5,8%. 
•Konsumpcja prywatna zwiększyła się o 4,5 % r/r. Pozytywna sytuacja gospodarstw 
domowych opiera się na wzroście przeciętnych wynagrodzeń. W efekcie wskazuje to na 
dobre nastroje konsumentów. 
•W zakresie inwestycji także utrzymuje się wzrost, głównie  za sprawą sektora 
publicznego.  W III kw. 2018 r. nakłady na inwestycje wzrosły o 10% r/r osiągając 
najwyższą stopę wzrostu od 3 lat. Jest to następstwo zwiększenia przez samorządy 
przedwyborczych wydatków. 
•Na koniec roku średni poziom inflacji wyniósł 1,1% w stosunku  do poziomu 2% na 
koniec roku 2017 roku.  
•Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. 
Główna stopa referencyjna wynosi 1,5%. 
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PROGNOZY 
•Oczekuje się, że w nadchodzących kwartałach 2019 r. to sektor publiczny pozostanie 
zasadniczym napędem inwestycji, głównie za sprawą szczytu tych finansowanych ze 
środków unijnych i nadchodzących wyborów. Jednak tempo wzrostu PKB w Polsce 
wyhamuje z ok. 5% w 2018 r. do ok. 4% w 2019 r. 
•Według prognoz analityków Santander Banku, 2019 będzie rokiem wzrostu inflacji. 
Szczyt spodziewany jest na grudzień jednak średnia powinna pozostać na poziomie 
poniżej 2%. 
•Analitycy Santander Banku wskazują na wysoką dynamikę wzrostu wynagrodzeń w 
sektorze publicznym, zbliżyły się one do wynagrodzeń wypłacanych w sektorze 
prywatnym. Sytuacja ta pokazuje, że w roku wyborczym utrzyma się presja wobec 
ustawodawcy na dalsze podwyżki płac w budżetówce a analitycy szacują, iż wzrost będzie 
zbliżony do 7% r/r. 
•Rok 2019 jest też czasem wejścia w życie przyjętej ustawy, której celem jest zatrzymanie 
rosnącej ceny energii, poprzez m.in. obniżenie akcyzy za prąd. Wiele wskazuje na to, że 
rząd ograniczy niemalże do zera przełożenie wyższych cen hurtowych na gospodarkę. 
Oznacza to, że dalsze podwyżki cen energii przed wyborami nie nastąpią. 
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•W 2018 r. na rynku nieruchomości w Polsce zainwestowano 7,2 mld EUR, co umocniło 
pozycję naszego kraju jako lidera CEE, z ponad 50% udziałem. Dla porównania Czechy 
zakończyły rok z 19%, a Węgry  z 14% udziałem. 
•Wartość inwestycji w regionie  CEE-6 wzrosła o 5% r/r  - z 13,1 mld EUR do 13,8 mld EUR, 
mimo, że całkowita wartość inwestycji na rynku europejskim zmniejszyła się. 
•Polski rynek nieruchomości komercyjnych wyróżnia się płynnością i różnorodnością oraz 
dobrą podażą wysokiej jakości produktów inwestycyjnych. 
•7,2 mld EUR obrotów na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce to nie tylko 
najlepszy w historii wynik, ale również najwyższy wzrost w Europie Środkowo-Wschodniej 
- 40% r/r (wzrost o 2 mld EUR). 
•W ciągu ostatnich 36 miesięcy, 70% kapitału zainwestowanego  w Polsce pochodziło od 
inwestorów z USA, Południowej Afryki, Niemiec i Wielkiej Brytanii. 
•Trwa napływ kapitału z Azji Południowo-Wschodniej –  – Singapuru (Mapletree), Malezji 
(EPF), Filipin (ISOC) - zarówno poprzez inwestycje bezpośrednie, jak i za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych platform inwestycyjnych. Polska  i Europa Środkowo-Wschodnia 
nadal przyciągają inwestorów europejskich. 
•Aktywność polskiego kapitału pozostaje marginalna nie tylko w porównaniu z 
gospodarkami zachodnioeuropejskimi, ale także sąsiednimi krajami Europy Środkowo-
Wschodniej. 
•Do najbardziej aktywnych inwestorów w 2018 r.  w Polsce należeli: Griffin Real Estate, 
Mapletree, Globalworth, EPP, Revetas/Goldman Sachs, Blackstone, Atrium European RE, 
Employees Provident Fund, Savills Investment Management, European Logistic 
Investment BV, Madison International, NIAM, Generali oraz GLL Real Estate Partners. 
 

 
 
STOPY ZWROTU 
•W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kompresję stóp kapitalizacji odnotowano na rynku 
biurowym oraz w niektórych sektorach rynku powierzchni handlowych.  



KRAKÓW, UL. BALICKA 123                                                                                                                                                             KM 2321/18 

 

Autor: 

               mgr inż. Paweł Pomarański                                    
Strona 39 z 70 

•Stopy zwrotu dla najlepszych nieruchomości biurowych  w centrum Warszawy obniżyły 
się o ok. 10 p.p. do poziomu ok. 4,7%, podczas gdy poza centrum pozostały stabilne  w 
przedziale 7-8,5%. 
•Rentowność budynków biurowych na rynkach regionalnych (Kraków, Wrocław, 
Trójmiasto, Poznań, Łódź, Katowice) utrzymała się  w przedziale 5,9%-7,5%  w zależności 
od dojrzałości rynku, jakości i lokalizacji budynków,  a w szczególności długości okresu 
zabezpieczonych przepływów pieniężnych i jakości najemców. 
•Rekordowo niska 4% stopa kapitalizacji na rynku handlowym odnotowana została w 
Warszawie. Ceny nowoczesnych, dominujących centrów handlowych w pozostałych 
lokalizacjach utrzymały się  w przedziale 5%-8%. 
•Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości magazynowych wynajmowanych wielu 
najemcom utrzymały się na poziomie około 6,5%. Długoletnie umowy najmu osiągały 
niższe stopy w przedziale od ponad 5% do 5,5%. 
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WARTOŚĆ TRANSAKCJI 
 

•W 2018 r. inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych zamknęły się kwotą 7,2 mld 
EUR, co stanowi bezprecedensowy wzrost o 2 mld EUR - 40% r/r. 
•Rynek utrzymywał wysoką płynność. W prawie 100 transakcjach właścicieli zmieniło 
ponad 200 nieruchomości. Rekordowe obroty odnotowane zostały na rynku biurowym, 
handlowym i magazynowym. 
•W 2018 r. 1/3 zainwestowanego kapitału w Polsce ulokowana została w Warszawie. 
Rynek warszawski przyciągnął 2/3 udziału w rynku inwestycji biurowych w kraju - 
właściciela zmieniło ponad 30 biurowców. 
•Obroty na rynku biurowym, napędzane dużą aktywnością inwestycyjną w stolicy, 
osiągnęły 2,74 mld EUR, co stanowi 70% wzrost r/r. Była to najwyższa kwota  
zainwestowana na rynku biurowym i dała temu segmentowi 40% udziału w rynku 
nieruchomości komercyjnych. 
•Obroty na rynku powierzchni handlowych wzrosły z 2 do 2,5 mld EUR (wzrost o ponad 
20%) dając 35% udziału w rynku. 
•Inwestycje na rynku nieruchomości magazynowych zamknęły się kwotą 1,84 mld EUR 
(udział w rynku – 25%) i potwierdziły niespotykane wcześniej zainteresowanie 
inwestorów tą klasą aktywów. Wzrost r/r przekroczył 60%  (z 1,1 mld EUR w 2017 r.). 
•Prawie połowa kapitału została zainwestowana w transakcjach portfelowych i poprzez 
przejęcia podmiotów czy całych platform inwestycyjnych. Potwierdza to utrzymujące się 
duże zainteresowanie Polską  paneuropejskich i globalnych inwestorów instytucjonalnych. 
 

 
 
KLUCZOWE TRANSAKCJE 
•Transakcją, która odbiła się szerokim echem na polskim rynku nieruchomości 
handlowych, było nabycie Domów Towarowych Centrum – Wars, Sawa i Junior w 
Warszawie przez Atrium Real Estate od PFCEE, funduszu zarządzanego przez CBRE Global 
Investors. Wartość transakcji wyniosła 300,5 mln EUR, a stopa kapitalizacji ok. 4%. Jako, 
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że była to pierwsza od lat transakcja na rynku warszawskim dotycząca nieruchomości typu 
„prime”, odnotowana stopa zwrotu stała się nowym rynkowym benchmarkiem. 
•Południowo-Afrykański fundusz Globalworth, który kontynuuje swoją ekspansję w 
Polsce,  zainwestował w 2018 r.  0,5 mld EUR na rynku biurowym.  W ciągu 2 lat inwestor 
zbudował portfel biurowy o wartości przekraczającej 1 mld EUR, co jest wydarzeniem bez 
precedensu  w historii polskiego rynku biurowego.  
•Nowy benchmark cenowy, stopa kapitalizacji 4,65%, dla najlepszych nieruchomości 
biurowych został wyznaczony przy sprzedaży budynku biurowego Plac Małachowskiego. 
Jest to obiekt  o powierzchni 15 000 m2 zlokalizowany w centrum Warszawy, przy 
Ogrodzie Saskim.Spółka joint venture WhiteStar  i Europa Capital sprzedała budynek 
Generali Real Estate, działającemu w imieniu funduszu grupy GEIH Generali Group.  
•Za przełomowe wydarzenie  na rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych 
można uznać wejście na polski rynek inwestora z Singapuru - - Mapletree Investment. W 
dwóch paneuropejskich transakcjach portfelowych z Hillwood i Prologis, inwestor 
pozyskał  1,2 mln m2 nowoczesnej powierzchni logistyczno-- przemysłowej, płacąc  za to 
około 0,58 mld EUR. 
 
PROGNOZY 
•Polska utrzymuje pozycję lidera CEE-6 z blisko 50% udziałem w rynku i cieszy się 
członkostwem w elitarnym klubie 25 największych i najbardziej rozwiniętych gospodarek 
na świecie. 
•Silne fundamenty gospodarcze, wysoki wzrost PKB i perspektywy makroekonomiczne 
przyciągają kapitał z nowych i dotychczasowych kierunków. Rośnie liczba inwestorów 
prezentujących różnorodne strategie odnośnie nabywania i zbywania nieruchomości. 
•Oczekuje się, że tendencje zanotowane w 2018 r. utrzymają się także w 2019 r. Nie mniej 
jednak rynek inwestycyjny jest świadomy, że tak silna dynamika wzrostu może się nie 
powtórzyć. 
•Alternatywne klasy aktywów, takie jak np. domy studenckie, będą prawdopodobnie 
budziły większe zainteresowanie, a rynek oczekuje pierwszych transakcji w tym 
segmencie. 
•Prognozuje się, że inwestorzy z Dalekiego Wschodu będą dalej kontynuować swoją 
ekspansję i zwiększą swój udział w polskim rynku w nadchodzących latach. 
•Ceny nieruchomości utrzymają się na stabilnym poziomie, przy nieznacznej dalszej 
kompresji stóp zwrotu. 
 
RYNEK GRUNTÓW 
 

•W 2018 r. ceny na rynku gruntów inwestycyjnych nadal rosły,  mimo lekkiego 
wyhamowania dynamiki sprzedaży mieszkań  w porównaniu z rekordowym rokiem 2017, 
kontynuując tym samym trend z ostatnich trzech lat.  
•Dominującym sektorem pod względem poziomu cen i ilości transakcji pozostaje 
nieustannie branża mieszkaniowa.  
•Malejąca podaż gruntów  o uregulowanej sytuacji planistycznej i prawnej zmusza 
inwestorów  do rozważenia zakupu gruntu wymagającego rewitalizacji i zmiany 
przeznaczenia. 
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•Coraz częściej poszukiwane  są grunty pod niespotykane dotąd na szeroką skale 
inwestycje usługowe takie jak akademiki, mieszkania na wynajem czy  domy spokojnej 
starości. 
 
SEKTOR MIESZKANIOWY 
•Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, mimo ograniczenia marży deweloperów 
mieszkaniowych, rosnące koszty surowców (zwłaszcza stali), siły roboczej i niska podaż 
gruntów wpłynęły na dalszy wzrost cen mieszkań. 
•Wysokie ceny ograniczyły popyt na mieszkania w pierwszych trzech miesiącach 
ubiegłego roku, ale wciąż pozostawała na wysokim poziomie względem podaży. W IV kw. 
2018 r.rozpoczęto budowę rekordowo dużej liczby mieszkań, co zapowiada utrzymanie 
tego poziomu lub dalszy wzrost cen pod warunkiem stabilności lub wzrostu popytu. 
•Mimo posiadania przez dużych i średnich deweloperów znaczącego banku ziemi, grunty 
w atrakcyjnych lokalizacjach, w największych miastach wciąż cieszą się zainteresowaniem 
a ceny biją rekordy i osiągają poziomy porównywalne do tych z 2007 r. Przykładem może 
tu posłużyć sprzedaż za 300 mln PLN pięciohektarowego gruntu przy ul. Chełmskiej w 
Warszawie. 
•Czekając na zwiększenie pokrycia miast miejscowymi planami  i uwolnienie zasobów 
miejskich, deweloperzy mieszkaniowi coraz częściej gotowi są na rewitalizację terenów 
poprzemysłowych,  czy zmianę sposobu użytkowania obszarów przemysłowych, czego 
przykładem jest wystawienie na sprzedaż części położonego na warszawskim Mokotowie 
kompleksu biurowego Empark,  jako projektu mieszkaniowego. 
 
SEKTOR BIUROWY 
•W sektorze biurowym nie zaobserwowano wielkich zmian  od 2017 r. – powolnemu 
spadkowi pustostanów towarzyszą olbrzymie, zaplanowane od lat inwestycje 
wystudzające “zapał zakupowy” wśród deweloperów. 
•Mimo presji czynszowej wciąż popularne są grunty  o przeznaczeniu biurowym w 
Warszawie, lecz dominacja stolicy od kilku lat zmalała na korzyść dużych ośrodków usług 
biznesowych: Trójmiasta, Krakowa  i Wrocławia. 
•Budowa prestiżowych, centralnie położonych obiektów biurowych oraz trend inwestycji 
w obszary dotychczas typowe dla biur klasy B, zwiększyła rozpiętość cen na rynku 
gruntów. Trendy te nie wpłynęły jednak znacząco na średnią. 
 
SEKTOR MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY 
•Wraz z rosnącą rolą sektora magazynowego w Polsce jako produktu inwestycyjnego, 
utrzymuje się trend zakupów spekulacyjnych w regionach  z rozwijającą się infrastrukturą. 
•Duża konkurencja pomiędzy znaczącymi deweloperami na rynku wpływa na skrócenie 
terminów transakcyjnych, oraz zauważalny choć nie spektakularny, wzrost cen. 
•Sektor produkcji przemysłowej  w obliczu wzrostu zainteresowania posiadanymi 
gruntami przez deweloperów mieszkaniowych, coraz częściej potrzebuje doradztwa i 
wsparcia w relokacji działalności poza obszary miejskie, z dobrym dojazdem i warunkami 
technicznymi. •Nowe rozwiązania dla małych powierzchni usługowo- -przemysłowych 
(self-storage, miks biurowo-magazynowy dla start-upów) uzupełniają tkankę 
magazynowo-przemysłową  w obszarach okołomiejskich.  Na ten cel poszukiwane są 
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grunty  o innym profilu i wymaganiach niż te, które są w posiadaniu tradycyjnych 
deweloperów przemysłowych. 
 
SEKTOR HANDLOWO-USŁUGOWY I HOTELARSKI 
•Nasycenie powierzchnią handlowo-usługową w dużych ośrodkach miejskich stanowi 
ograniczenie  dla aktywności deweloperów  w tym sektorze.  
•Banki ziemi pod planowane od lat duże inwestycje w pełni zaspokajają zapotrzebowanie 
podmiotów zaangażowanych  w projekty wielkoskalowe i galerie handlowe. 
•Niski wolumen zakupu gruntów pod retail parki i wolnostojące obiekty 
wielkopowierzchniowe nie wpłynął znacząco na zaobserwowane ceny. 
•Gwałtowny rozwój polskiego hotelarstwa zapoczątkowany  w 2017 r. wciąż odczuwalny  
jest na rynku gruntów,  w szczególności w pobliżu tworzących się klastrów biznesowych, 
które potrzebują bazy hotelarsko-konferencyjnej. 
•Sprzedaż segmentów  w condohotelach traktowana jest coraz częściej jako alternatywa 
dla inwestycji w mieszkania na wynajem, a interpretacje planistyczne często zezwalają  na 
budowę tkanki hotelowej  w obszarach niedostępnych  dla deweloperów 
mieszkaniowych. 
•Alternatywne inwestycje  – akademiki, aparthotele oraz domy senioralne stały się 
popularne także wśród deweloperów do tej pory ściśle mieszkaniowych, jako narzędzie 
dywersyfikacji. Obserwowany jest także napływ  do Polski nowych podmiotów  z 
doświadczeniem w tych obszarach, którzy planują ekspansję. 
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PROGNOZY 
•Wydanie pierwszych decyzji administracyjnych w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej 
przetrze szlaki dla nowej procedury potencjalnie uwalniającej grunty niedostępne pod 
szybką zabudowę w związku z brakiem zapisów planistycznych. 
•Utrzymujące się pozytywne wskaźniki makroekonomiczne pozwolą na realizację 
inwestycji mieszkaniowych w podobnej skali co w 2018 r. i sfinansowania zakupu nowych 
gruntów. 
•Powstanie zapisów prawnych o REITach mieszkaniowych i zmiana w systemach 
wspierania zakupu mieszkań, mogą zapewnić dodatkowy zastrzyk gotówki w sektorze 
mieszkaniowym. 
•Ograniczona podaż gruntów mieszkaniowych w dużych miastach przełoży się na większą 
suburbanizację, co można już zaobserwować np. w Poznaniu. 
•Rynek magazynowo-przemysłowy rozwijać się będzie wraz z rozwojem infrastruktury, na 
czym znacząco zyska Trójmiasto i co stanowić może okazję dla innych regionów 
nadmorskich. 
•Na rynku handlowo-usługowym dominować będą mieszane rewitalizacje w stylu 
warszawskiej Hali Koszyki i uzupełnianie „luk” na mapie mniejszych miejscowości oraz 
przedmieść. 
•Sektor hotelarski utrzyma konkurencyjną pozycję względem pozostałych usług, wzrośnie 
udział nowoczesnych konceptów ograniczających koszty przez automatyzację obsługi 
obiektów. 
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RYNEK BIUROWY 
 
•Na koniec 2018 r. całkowita podaż na dziewięciu głównych rynkach biurowych w Polsce 
osiągnęła poziom niemal 10,4 mln m2.  
•W minionym roku deweloperzy oddali do użytku 744 tys. m2powierzchni biurowej, z 
czego prawie 233 tys. m2 w Warszawie. Wśród miast regionalnych najwyższy wzrost 
zasobów odnotował rynek krakowski  (ponad 155 tys. m2).   
•Pod względem wynajętej powierzchni rok 2018 był rekordowy. Całkowity wolumen 
transakcji najmu wyniósł ponad 1,5 mln m2, co stanowi wzrost  w porównaniu do 2017 r. 
W strukturze ogólnopolskiego popytu na nowoczesne powierzchnie biurowe, dominowały 
nowe umowy, które stanowiły 57%. Udział renegocjacji/przedłużeń wyniósł około 27%, 
natomiast ekspansji – 13%. 
•Aktywność deweloperska nadal pozostaje na wysokim poziomie  - w budowie znajduje 
się ponad  1,8 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej.  Niemal 44% przypada na 
Warszawę – 800 tys. m2, natomiast w miastach regionalnych nadal najwięcej projektów 
powstaje  w  Krakowie (270 tys. m2), Wrocławiu (212 tys. m2)  i Trójmieście (145 tys. m2).  
•Współczynnik pustostanów dla projektów biurowych na dziewięciu największych 
rynkach Polski odnotował wyraźny spadek  do poziomu 8,6% wobec 10,8%  na koniec 
2017 r.  •Rosnący popyt i niższe pustostany przełożyły sie na rekordowy wynik absorpcji 
netto, która w 2018 r. osiągnęła poziom blisko 866 tys. m2. 
•Umowy podpisane w budynkach planowanych oraz w fazie budowy stanowiły około 18% 
całkowitego popytu, co przełożyło się na ponad 265 tys. m2 wynajętej powierzchni. 
•Czynsze bazowe utrzymywały  się na stabilnym poziomie.  W Warszawie stawki za 
powierzchnię biurową wynosiły od 14 do 24 EUR/m²/miesiąc, natomiast w miastach 
regionalnych od 10 do 16,5 EUR/m2/miesiąc. 
 
Podaż: 
•Od początku 2018 r. warszawski rynek biurowy powiększył swoje zasoby o blisko 233 tys. 
m2(15,5% mniej niż w 2017 r.). Deweloperzy oddali do użytku 23 budynki biurowe, z 
których największy to Proximo II w strefie Centrum (około 20 tys. m2). Pozostałe oddane 
biurowce  to m.in. Equator IV (19,2 tys. m2)  w strefie Jerozolimskie, Koneser Centrum 
Praskie budynki H, O, P (17,3 tys. m2) w strefie Wschód czy Graffit (16,6 tys. m2) na 
Mokotowie. Około 52% nowej powierzchni dostarczono w centrum miasta,  a 48% w 
strefach poza centrum.  
•Na rynkach regionalnych oddano w sumie 57 obiektów biurowych o łącznej powierzchni 
511 tys. m2. Większość ukończonych inwestycji to projekty o powierzchni najmu poniżej 
10 tys. m2.  
•Rynkiem regionalnym  z największym przyrostem nowej podaży był Kraków, gdzie do 
użytku oddano 19 budynków biurowych. Największe z nich to Equal Business Park C (23,5 
tys. m2), O3 Business Campus III (19,2 tys. m2) oraz Podium Park I (15,7 tys. m2).  
•Drugie miejsce pod względem przyrostu nowej podaży w 2018 r. zajął Wrocław (blisko 
147 tys. m2), a trzecie Trójmiasto (ponad  77 tys. m2). Spośród analizowanych miast 
najmniej nowych projektów oddano w Szczecinie. 
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Popyt: 
•Wolumen transakcji zarejestrowanych w 2018 r. w Warszawie wyniósł niemal 858 tys. 
m2, czyli o ponad 4% więcej niż w 2017 r. Najwięcej powierzchni biurowej (28% 
całkowitego popytu) wynajęto w strefie Centrum (blisko 241 tys. m2). Łączny popyt 
brutto w strefach centralnych ukształtował się na poziomie 403 tys. m2. W strefach 
pozacentralnych zawarto transakcje na 455 tys. m2. Nowe umowy stanowiły w Warszawie 
62% całkowitego wolumenu, przedłużenia i renegocjacje – 25%, a ekspansje – 11%. 
•Na rynkach regionalnych popyt brutto w 2018 r. ukształtował się na poziomie blisko 645 
tys. m2,  o 4% mniej niż w 2017 r. Najwięcej powierzchni biurowej wynajęto  w Krakowie 
(około 32% regionalnego wolumenu najmu) i we Wrocławiu (25%). Umowy zawarte w 
projektach w budowie wyniosły 126 tys. m2. Podobnie jak w stolicy, na rynkach 
regionalnych większość transakcji to nowe umowy, które stanowiły około 51% 
całkowitego wolumenu transakcji.  
•W 2018 r. zaobserwowano również dalszy dynamiczny wzrost na rynku przestrzeni 
elastycznych i coworkingowych, które oferują młodym przedsiębiorcom, start-upom i 
freelancerom alternatywę dla długoterminowego wynajmu powierzchni, jak również 
coraz częściej przyciągają korporacje.  W samej Warszawie wynajęto ponad 107 tys. m2 
operatorom coworkingowym, z czego większość (75% powierzchni) zlokalizowana jest w 
strefach centralnych miasta, gdzie obecnie niełatwo o wynajem powierzchni biurowej. 
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Dostępne powierzchnie: 
•Poziom pustostanów w Warszawie zmniejszył się o 3 p.p. w stosunku do IV kw. 2017 r. i 
na koniec 2018 r.wyniósł zaledwie 8,7%,  co przełożyło się na 473 tys. m2 dostępnej 
powierzchni. Należy podkreślić, że jest to najniższy poziom współczynnika pustostanów w 
Warszawie od III kw. 2012 r. Przyczynił się do tego rekordowy popyt oraz dużo niższa w 
porównaniu z 2017 r. nowa podaż dostarczona na rynek warszawski. Transakcje zawarte 
w centrum Warszawy przekroczyły ponad 3-krotnie wolumen nowo oddanej powierzchni 
na tym obszarze.  Luka podażowa, korzystna  dla wynajmujących, będzie się utrzymywać 
aż do 2020 r. 
•Spadek poziomu pustostanów zarejestrowano zarówno w strefach centralnych (9,1% w 
IV kw. 2017 r. do 5,4% w IV kw. 2018 r.), jak  i w strefach poza centrum  (13,2% w IV kw. 
2017 r. do 10,8% w IV kw. 2018 r.).  
•Współczynnik powierzchni niewynajętej dla całego kraju wyniósł na koniec 2018 r. 8,6%. 
Na rynkach regionalnych najniższe pustostany odnotowano  w Szczecinie (5,1%)  oraz w 
Trójmieście (6,1%).  Z kolei najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano  w Lublinie 
(15,4%)  oraz Wrocławiu (9,1%). 
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Prognozy: 
•Rekordowy popyt oraz mniejszy niż w ubiegłym roku wolumen dostarczonej powierzchni 
powodują rosnącą lukę podażową na rynku powierzchni biurowych, zwłaszcza w 
centralnej części Warszawy, gdzie stopa pustostanów spadla  do 5,4%. Należy się 
spodziewać, że stawki czynszów dla projektów biurowych w tej strefie będą stopniowo 
rosnąć. 
•Aktywność deweloperów wciąż pozostaje na wysokim poziomie.  Obecnie w budowie 
znajduje się ponad 1,8 mln m2, z czego niemal 45% w Warszawie. Jednak największe 
inwestycje są planowane do oddania dopiero  w latach 2020 – 2022, są to m.in: The 
Warsaw HUB, Warsaw Unit, Generation Park, Forest oraz Varso.  
•Przy niskiej stopie bezrobocia trwa walka wśród pracodawców o pozyskanie talentów. 
Biuro jest jednym z elementów motywacyjnych. Trend zmiany przestrzeni pracy będzie się 
umacniał, co pozytywnie wpłynie na popyt na powierzchnie biurowe. 
 
 
Monitoring rynku nieruchomości – przykładowe oferty sprzedażowe podobnych 
nieruchomości: 
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3.4. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU 
DOCHODOWYM. 

 

3.4.1. Określenie potencjalnego dochodu brutto. 
 

Do wyceny przyjęto stawki średnie z zanotowanych na rynku jako możliwe i realne do 
uzyskania w przypadku wynajęcia przedmiotowej nieruchomości. Uwzględniono w 
wysokości stawek fakt, że ustalona kwota musi stanowić kwotę możliwą do uzyskania 
przez każdego właściciela, należy przyjąć, że stawki te są wiarygodne i odzwierciedlają 
długoterminową dochodowość nieruchomości. Podstawa ustalenia stawek czynszowych 
oraz dzierżawnych była analiza ofert biur pośrednictwa nieruchomości, analiza zawartych 
umów najmu i dzierżawy nieruchomości podobnych na terenie powiatu krakowskiego, 
wielickiego oraz myślenickiego, własna baza danych oraz informacje uzyskane od 
zarządców. 
Powyższe stawki obowiązują w umowach, które nakładają na najemców obowiązek 
pokrywania kosztów dostawy mediów. 

 
3.4.2. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ STAWKI CZYNSZU NAJMU ZA 1M2 P.U.: 
 

W celu ustalenia rocznego przychodu brutto założono wynajęcie całości nieruchomości. 
Analizę oparto na danych uzyskanych na podstawie analizy cen transakcyjnych najmu 
powierzchni podobnych. Przy badaniu posiłkowano się również danymi o cenach 
ofertowych najmu lokali pochodzącymi z baz danych pośredników w obrocie 
nieruchomościami oraz informacjach prasowych pozyskanych z prasy lokalnej i Internetu. 
Z próby zostały wykluczone dane znacznie odbiegające od wartości przeciętnych – 
odrzucone zostały wartości ekstremalne. Analizowane dane są cenami jednostkowymi 
netto (bez VAT) niezawierającymi w sobie mediów, które to płatne są dodatkowo przez 
najemcę w zależności od rzeczywistego ich zużycia.  

 
Analiza stawek czynszowych uwzględnia następujące czynniki: 
- Położenie, lokalizacja, dostęp do głównych dróg, 
- Stan techniczny, wyposażenie w media, 
- Standard obiektu: pom. biurowe, sanitariaty, ekspozycja, 
- Konstrukcja, 
- Powierzchnia użytkowa, 
- Powierzchnia działki, zagospodarowanie terenu 
 

Stawki czynszu najmu zostały ustalone w oparciu o przeprowadzony przez autora 
monitoring rynku najmu nieruchomości podobnych: 

 

Lokalizacja/opis Powierzchnia 
[m2] 

Cena najmu Cena najmu 
jednostkowa 

Kraków, Prądnik Biały 
Biurowiec: 
- 5 kondygnacji naziemnych oraz 2 podziemne 
- piętra I-IV powierzchnia biurowa ok.10 200m 2 
Standard lokali: 
- powierzchnie open space do dowolnej aranżacji, 
- drzwi wejściowe wykonane z materiałów szklanych i 
aluminiowych 
- podnoszone podłogi 

1275       74 000,00 zł  58,04 zł 
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- wykładzina dywanowa (płytki) 
- sufity podwieszane wraz z oświetleniem 
- infrastruktura teleinformatyczna, elektryczna 
- floorboxy 
- wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna 
- ogrzewanie mpec 
- klimatyzacja 
- okna uchylne aluminiowe 
- powierzchnia pod serwerownie 
- powierzchnia magazynowa 

Kraków, Krowodrza 
Lokal znajduje się na parterze budynku. Składa się z dużej 
powierzchni open space podzielonej na pokoje oraz powierzchni 
sanitarnej i socjalnej.  
Lokal wykończony w wysokim standardzie biurowym: 
- podwieszane sufity 
- wykładzina dywanowa 
- okablowanie strukturalne 
- klimatyzacja 
- uchylne okna 
- czujniki dymu 
- kontrola dostępu 
- łącza światłowodowe 
Budynek chroniony i monitorowany. Przestronne szybkobieżne 
windy. 

359       20 850,00 zł  58,08 zł 

Kraków, Podgórze, ul. Wielicka 
Biurowiec, jeden z 3 budynków tworzących kompleks 
biurowców. Oddany do użytku w 2018 roku, składa się z 6 
kondygnacji: 4 pięter, parteru oraz garażu podziemnego. 
Budynek został wykończony w oparciu o najwyższej jakości 
materiały, a w ramach certyfikacji BREEAM otrzymał ocenę Very 
Good.  
LOKAL: 
Wykończenie lokalu w wysokim standardzie z zastosowaniem 
materiałów bardzo dobrej jakości. 

750       42 750,00 zł  57,00 zł 

Kraków, Dębniki 
Lokal widoczny od ulicy, duże przeszklone witryny, wykończony, 
wysoki standard, wydzielone zaplecze socjalne. Dwa wejścia. 

127         7 650,00 zł  60,24 zł 

Krowodrza, ul. Królewska 
Lokal biurowy składa się z powierzchni open space, pomieszczeń 
biurowych o różnych wielkościach. Do części wspólnych należy 
kuchnia, oraz toalety.  
Lokal biurowy w bardzo dobrym stanie.  

300,81       16 545,00 zł  55,00 zł 

Kraków, Krowodrza 
Powierzchnia biurowo-usługowa położona przy wylocie ważnych 
dróg komunikacyknych, z dostepem do komunikacji miejskiej, 
oraz infrastruktury miejskiej sklepy, restauracje, biurowce, 
powierzchnie mieszkalne.  
Powierzchnia biurowa: 
1 pietro 534, m2  
2 pietro 328, m2, + taras  

1216,7       60 835,00 zł  50,00 zł 

Prądnik Czerwony, ul. Pilotów 
Budynek biurowy klasy A zlokalizowany przy ul. Pilotów, 
Pięciokondygnacyjny biurowiec o nowoczesnej architekturze, 
wyposażony w recepcję i całodobową ochronę, windy, 
klimatyzację, podłogi podniesione na piętrach 

687     36 000,00 zł  52,40 zł 

Kraków, Podgórze 
Biurowiec znajduje się w dzielnicy Podgórze przy ulicy Wielickiej. 
Kompleks biurowy bardzo dobrze skomunikowany ze 
Śródmieściem i pozostałymi dzielnicami miasta, w niedalekiej 
odległości znajdują się przystanki tramwajowe oraz autobusowe. 
Specyfikacja techniczna budynku: 

2158     125 100,00 zł  57,97 zł 

http://www.krn.pl/oferta.php?ireg=6&id=10632474&notes=1
http://www.krn.pl/oferta.php?ireg=6&id=10632474&notes=1
http://www.krn.pl/oferta.php?ireg=6&id=10632474&notes=1
http://www.krn.pl/oferta.php?ireg=6&id=10632474&notes=1
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- 24 godzinna ochrona budynku 
- monitoring oraz kontrola dostępu do budynku 
- 9 szybkich wind 
- pełen system grzania, wentylacji i klimatyzacji 
Powierzchnie najmu: 
- wysokość pomieszczeń 2,80 m w świetle 
- podwieszane sufity z oświetleniem 
- podnoszone podłogi + gniazda typu floorbox 
- przestrzenie dla serwerowni 
- dostępne powierzchnia na archiwum lub magazynek 

Kraków, Podgórze/Zabłocie 
Lokal usługowo biurowy w dzielnicy Zabłocie w Krakowie. 
Lokal o powierzchni ok. 637m 2 znajduje się na parterze budynku 
biurowego. Jest to powierzchnia open space na której zostały 
wydzielone pokoje biurowe, sale konferencyjne, kuchnia oraz 
łazienki. Lokal wykończony w typowym standardzie biurowym: 
sufity podwieszane, wykładzina dywanowa, ściany malowane. 
Lokal klimatyzowany. Rozprowadzona sieć teleinformatyczna. 
Budynek posiada recepcję, centralnie monitorowany system 
bezpieczeństwa, ochronę 24h oraz zabezpieczenia 
przeciwpożarowe, garaż podziemny. 

637       37 000,00 zł  58,08 zł 

Kraków, Bronowice 
Lokal znajduje się na I i II piętrze siedmio-kondygnacyjnego 
biurowca. Duża przestrzeń open space do dowolnej aranżacji. 
- klimatyzacja 
-okna otwierane i uchylna, z umieszczonymi na zewnątrz 
roletami - refleksole - chroniącymi przed słońcem 
-rozbudowany system kontroli dostępu 
- ochrona i monitoring 24h 

1200       55 000,00 zł  45,83 zł 

Mistrzejowice, ul. Bohaterów Września 
Powierzchnia biurowa 626 m2 znajdująca się na drugim piętrze. 
Lokal w stanie deweloperskim, 
Do dyspozycja najemców są: reprezentacyjna recepcja, 3 klatki 
schodowe, ochrona, monitoring, system kontroli dostępu, 
miejsca parkingowe, potrzebne okablowania, nowocześnie 
urządzone części wspólne 

626       32 550,00 zł  52,00 zł 

Kraków, Dębniki 
Budynek biurowy w sąsiedztwie Ronda Grunwaldzkiego. 
Bardzo dobry stan techniczny oraz wykończenie w wysokim 
standardzie. 
Reprezentacyjne części wspólne 

2000     122 000,00 zł  61,00 zł 

Kraków, Podgórze/Zabłocie 
Lokal biurowy w biurowcu klasy A w dzielnicy Zabłocie. Lokal o 
powierzchni 1765m2 mieści się na II piętrze budynku o 
powierzchni całkowitej 11 274m2. Biurowiec składa się z siedmiu 
kondygnacji naziemnych oraz parkingu podziemnego (165 miejsc 
postojowych). Bezpośrednio przy budynku przystanek 
tramwajowy. 
Specyfikacja techniczna: 
- sufity podwieszane modułowe 
- podłoga podniesiona 
- wykładzina dywanowa 
- klimatyzacja vrv trójrurowy z odzyskiem ciepła 
-wentylacja nawiewno wywiewna z rekuperatorem i nawilżaniem 
powietrza 
- okablowanie strukturalne 
- oświetlenie 500lux 
- puszki podłogowe 
Standard budynku: 
- całodobowa ochrona i recepcja 
- system kontroli dostepu 
- system zarządzania budynkiem (BMS) 

1765     105 700,00 zł  59,89 zł 
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Kraków, Grzegórzki/Olsza 
Budynek oferuje nowocześnie wyposażone powierzchnie 
biurowe klasy A zlokalizowane na dziewięciu kondygnacjach 
naziemnych oraz obszerny parking usytuowany na dwóch 
kondygnacjach podziemnych. 
Biura w systemie open space, mieszanym lub gabinetowym  

1555       88 000,00 zł  56,59 zł 

Kraków, Bronowice 
Lokal znajduje się na X piętrze budynku. Składa się z kilku pokoi 
biurowych, sali konferencyjnej, kuchni oraz łazienki. Lokal po 
pracach remontowych,  wykończony w wysokim standardzie 
biurowym: 
- podwieszane sufity 
- wykładzina dywanowa 
- okablowanie strukturalne 
- klimatyzacja 
- uchylne okna 
- czujniki dymu 
- kontrola dostępu 
- łącza światłowodowe 

264       15 296,00 zł  57,94 zł 

Kraków, Krowodrza/Łobzów 
Lokal użytkowy w nowym budynku o nowoczesnej. 
Lokal sytuowany na parterze w nowo wybudowanej części 
kompleksu. Powierzchnia typu open space do dowolnej aranżacji. 
Lokal wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje: 
ogrzewanie, wentylację, sanitarną oraz teletechniczną. 
Ogrzewanie centralne. Wysokość pomieszczeń 400. 

670,66       36 900,00 zł  55,02 zł 

Kraków, Krowodrza/Łobzów 
Lokal znajduje się na 4 piętrach budynku biurowego położonego 
w centrum Krakowa w dzielnicy Krowodrza.  
Standard wykończenia lokalu: 
- podnoszone podłogi 
- klimatyzacja i wentylacja mechaniczna 
- wykładzina dywanowa na podłodze 
- okablowanie Telekom/IT 
- okablowanie elektryczne 
- duże okna umożliwiające doskonałe doświetlenie światłem 
dziennym 

1812     106 500,00 zł  58,77 zł 

Kraków, Podgórze Duchackie/Piaski Wielkie 
W skład wchodzą lokale biurowe i pomieszczenia socjalno-
sanitarne na parterze oraz przestrony lokal biurowy z aneksem 
kuchennym w przyziemiu. Lokal klimatyzowany, posiada internet, 
linie telefoniczną, dozór budynku oraz własny parking.  
Budynek ma instalację alarmową oraz wentylację mechaniczną, a 
także wzmacniacze sygnału GSM (sieci komórkowe). Na 
podłogach położono gres, okna nowe PCV, sanitariaty 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

677       40 800,00 zł  60,27 zł 

Kraków, Krowodrza/Łobzów 
Standard budynku: 
- całkowita powierzchnia biurowa ( + usługowa na parterze): ok. 
2240 mkw 
- ilość kondygnacji: 5 + parter 
- powierzchnia typowego piętra: 453,24 mkw 
- windy: 2 
- recepcja 
- ochrona i monitoring 24h 
- kontrola dostępu 
Standard wykończenia lokalu: 
-sufity o charakterze loftowym z możliwością wykonania sufitu 
podwieszanego 
- podnoszone podłogi 
- klimatyzacja i wentylacja mechaniczna 
- wykładzina dywanowa na podłodze 

906       55 000,00 zł  60,71 zł 
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- okablowanie Telekom/IT 
- okablowanie elektryczne 

Kraków, Prądnik Czerwony 
Lokal znajduje się w budynku biurowym zlokalizowanym w 
okolicy Ronda Polsadu. Biuro o powierzchni 712m2 mieści się na 
4 piętrze budynku i składa się z 20 pomieszczeń: pokoje biurowe, 
sale konferencyjne, przestronny aneks kuchenny, łazienki. 
Powierzchnia wykończona w wysokim standardzie, nowoczesne 
industrialne wnętrze. Otwarte i funkcjonalne. Biuro wyposażone 
m.in. w tryskacze, czujniki dymu, system klimatyzacji. 
Budynek chroniony i monitorowany. Ochrona całodobowa. Przed 
budynkiem miejsca parkingowe dla najemców. 

712       41 360,00 zł  58,09 zł 

Kraków, Krowodrza 
Lokal biurowy znajduje się na I i II pietrze budynku biurowego 
klasy A. Składa się z kilkunastu pokoi biurowych, sali 
konferencyjnej, kuchni oraz łazienek. 
Lokal wykończony w standardzie biurowym: 
- wykładzina dywanowa 
- sufity podwieszane 
- łazienka z wyposażeniem 
- kuchnia z wyposażeniem meblowym 
- pomieszczenie serwerowni 
- okablowanie strukturalne 
- instalacja klimatyzacyjno - grzewcza 
- instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno - wywiewna 
Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

1688       92 800,00 zł  54,98 zł 

Kraków, Dębniki, ul. Kapelanka 
Lokal o przeznaczeniu biurowym, usytuowany na III piętrze 
biurowca. 
Lokal składa się z dużej sali typu open space z możliwością 
wstawienia ścianek działowych z dowolną aranżacją. Dodatkowo 
pomieszczenia gospodarcze/kuchenne oraz łazienka.  

292       17 500,00 zł  59,93 zł 

Kraków, Podgórze 
Standard lokalu: 
- Podłoga podniesiona, wykładzina dywanowa w płytkach 
- Sufit podwieszany, wysokość pomieszczeń 2,70 m lub 3,00 m 
(parter) 
- Ogrzewanie: ciepło sieciowe z miejskiego systemu 
ciepłowniczego i systemu VRV/VRF - pompa ciepła z odzyskiem 
ciepła 
- Wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperatorem i 
nawilżaniem powietrza 
- Klimatyzacja: system VRV/VRF, możliwość indywidualnej 
regulacji temperatury powietrza 
- Okablowanie strukturalne, floorboxy 
- Okna uchylne 
- Oświetlenie LED 500 lux 
- System automatyki pożarowej (SAP), system sygnalizacji pożaru 
(SSP), dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) 
- Systemy kontroli dostępu, monitoring CCTV, ochrona 24h 
- Zintegrowany system zarządzania budynkiem BMS 
- Windy szybkobieżne z nowoczesnym systemem sterowania 
- Dostęp do budynków 24 godziny na dobę 

2500     120 000,00 zł  48,00 zł 
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3.4.2.1. Analiza cech rynkowych 
 

Dla celów niniejszego opracowania przeprowadzono szczegółową analizę wpływu 
poszczególnych cech rynkowych na ceny wynajmu na wybranym rynku lokalnym i rynkach 
równoległych. Wagi cech rynkowych ustalono na podstawie analizy bazy danych o cenach 
i cechach nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie 
badania cen. 
Cechy (atrybuty) rynkowe nieruchomości są to te cechy nieruchomości, które w 
decydującym stopniu wpływają na ceny i w konsekwencji na wysokość ceny najmu. Cechy 
rynkowe nieruchomości mają charakter lokalny, a nie uniwersalny. Nazwy cech 
rynkowych na przedmiotowym rynku lokalnym ustalono analizując oferty kupna i oferty 
sprzedaży w lokalnych agencjach obrotu nieruchomościami. Badania marketingowe na 
rynku nieruchomości wskazują, że liczba cech rynkowych, według których potencjalni 
nabywcy kierują się przy ocenie konkretnej nieruchomości nie przekracza dziesięciu. 

 

Lp. Cechy rynkowe Charakterystyka rynku lokalnego: 

1 Stan techniczny i standard Czym lepszy stan i wyższy standard obiektu tym 
droższa nieruchomość, budynki wymagające 
znacznych nakładów i modernizacji są tańsze. 
Poszukiwane budynki wraz z wydzieloną częścią 
biurową oraz sanitarną (Skala 5) 

2 Położenie/lokalizacja Poszukiwane obiekty z bardzo dobrą dostępnością 
komunikacyjną, położone blisko głównych szlaków 
komunikacyjnych z możliwością szybkiego wyjazdu 
poza Kraków. Im dalej od centrum miasta tym cena 
maleje (Skala 5) 

3 Konstrukcja Preferowane budynki wzniesione w technologii 
tradycyjnej murowanej o reprezentacyjnej bryle 
(Skala 3) 

4 Powierzchnia użytkowa, 
układ funkcjonalny/ 
Funkcjonalność 

Preferowana wysoka funkcjonalność umożliwiająca 
zagospodarowanie całej powierzchni na cele 
prowadzonej działalności gospodarczej. Mniejsze 
budynku uzyskują wyższe ceny jednostkowe (Skala 
5) 
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3.4.2.2. Zakres współczynników korygujących 
 

cena minimalna                                                  45,83     zł/m
2
 

cena maksymalna                                                  61,00     zł/m
2
 

cena średnia                                                  56,11     zł/m
2
 

Cmin/Cśr 
dolna granica współczynników 

korygujących                                       0,817     

Cmax/Cśr 
górna granica współczynników 

korygujących                                       1,087     

 
3.4.2.3. Analiza porównawcza dla powierzchni kondygnacji nadziemnych 
 

Atrybut 
% wpływ 

wskaźnika 
korygującego 

Zakres wskaźnika 
korygującego 

Wartość wskaźnika 
korygującego  

Położenie, lokalizacja, 
dostęp do głównych dróg 30% 

0,2451 0,3262 0,2856 

Stan techniczny, 
wyposażenie w media/ 

Standard obiektu 30% 

0,2451 0,3262 0,3262 

Konstrukcja/Charakter 
budynku 15% 

0,1225 0,1631 0,1631 

Powierzchnia użytkowa 10% 0,0817 0,1087 0,1020 

Funkcjonalność 15% 0,1225 0,1631 0,1631 

SUMA 100%   0,817        1,087     1,0399 

     
Średnia cena 1 m

2
 [zł] Wskaźnik korygujący 

Wartość rynkowa najmu 1 m
2
 [zł] 

(w zaokr.) 

                                  56,11     1,04 58 zł     

 

Stawkę dla powierzchni kondygnacji podziemnych przyjęto na poziomie 50% stawki 
oszacowanej dla kondygnacji nadziemnych 
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3.4.3. ZESTAWIENIE STAWEK CZYNSZU NAJMU- POTENCJALNY PRZYCHÓD BRUTTO 
 

Rodzaj powierzchni 
Liczba 

jednostek                 
[m2 / szt.] 

Stawka 
czynszu za 

1m2/miejsce 

Przychód 
miesięczny  

Ilość  
miesięcy 

Przychód roczny  

Powierzchnia 
wynajmowalna - 

kondygnacje nadziemne 
458,98              58,00 zł  26 620,84 zł 12           319 450,08 zł  

Powierzchnia kondygnacji 
podziemnych 

523,05              29,00 zł  15 168,45 zł 12           182 021,40 zł  

powierzchnia bez placu : 982,03   Przychód łączny:           501 471,48 zł  

 
3.4.4.  OSZACOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA KAPITALIZACJI 
 

Analizę ustalająca wartość współczynnika kapitalizacji oparto o analizę rynku 
kapitałowego, a w szczególności teorię równowagi rynkowej wg modelu Sharpe’a 
podającą wartość stopy kapitalizacji w zależności od inwestycji w pewne instrumenty 
finansowe. Przeanalizowano więc wskaźniki rynków finansowych z uwzględnieniem lokat 
długoterminowych prowadzonych w PLN, USD i EUR, obligacji skarbowych, innych 
papierów dłużnych, oraz  papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. Przyjęte 
wskaźniki podano w załączniku do niniejszego opracowania. Głównym źródłem informacji 
o wskaźnikach były publikacje internetowe (www.obligacjeskarbowe.pl, www.bossa.pl, 
www.msci.com, www.money.pl, www.gpwcatalyst.pl) wg poziomu z maja 2019r. 
 

Nazwa ▲▼ Emitent ▲▼ Kurs Oprocentowanie 
YTM 

brutto ▲▼ 
YTM 

netto ▲▼ 
Zapadalność ▲▼ Profil 

DS1020  SP 105.74 5.25% 1.40% 0.03% 1.53 TB-XC-PO 

DS1021  SP 110.12 5.75% 1.61% 0.32% 2.53 TB-XC-PO 

DS1023  SP 107.99 4.00% 2.12% 1.27% 4.53 TB-XC-PO 

OK0521 SP 96.87 n.d. 1.52% 1.14% 2.11 TB-ZC-PO 

OK0720 SP 98.15 n.d. 1.47% 1.04% 1.28 TB-ZC-PO 

PS0123 SP 101.87 2.50% 1.98% 1.43% 3.78 TB-XC-PO 

PS0420 SP 99.99 1.50% 1.51% 0.76% 1.03 TB-XC-PO 

PS0421 SP 100.95 2.00% 1.51% 0.85% 2.03 TB-XC-PO 

PS0422 SP 101.20 2.25% 1.83% 1.20% 3.03 TB-XC-PO 

PS0721 SP 100.00 1.75% 1.74% 1.22% 2.28 TB-XC-PO 

WS0922 SP 113.10 5.75% 1.77% 0.54% 3.44 TB-XC-PO 

WZ0121 SP 100.10 1.79% 1.73% 1.24% 1.78 TB-FC-PO 

WZ0124 SP 99.40 1.79% 1.92% 1.52% 4.78 TB-FC-PO 

WZ1122 SP 100.05 1.79% 1.77% 1.34% 3.61 TB-FC-PO 

https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=DS1020
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=DS1021
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=DS1023
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=OK0521
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=OK0720
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=PS0123
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=PS0420
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=PS0421
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=PS0422
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=PS0721
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=WS0922
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=WZ0121
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=WZ0124
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP
https://gpwcatalyst.pl/instrument?nazwa=WZ1122
https://gpwcatalyst.pl/statystyki-kalkulator-rentownosci?issuer=SP


KRAKÓW, UL. BALICKA 123                                                                                                                                                             KM 2321/18 

 

Autor: 

               mgr inż. Paweł Pomarański                                    
Strona 59 z 70 

 
 

 
 

Oszacowana stopa kapitalizacji jest zgodna ze stopą kapitalizacji z rynku.  
Stopa kapitalizacji na rynku lokalnym w Krakowie w roku 2019 (atrakcyjne obszary)  waha 
się w przedziale od 6% do 9%).  
 
Wnioski: 

1. Obliczona techniką finansową stopa kapitalizacji oddaje aktualną sytuację na rynku 
nieruchomości, dlatego została wzięta pod uwagę w dalszej analizie dochodowej, 

2. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej części dzielnicy 
Krowodrza, jednocześnie w niewielkiej odległości od węzła autostradowego oraz 
lotniska w Balicach. W związku z tym należy przyjąć, że oszacowana na poziomie około 
7,1% stopa kapitalizacji uwzględnia położenie nieruchomości i jej potencjał.  

 
3.4.5. OKREŚLENIE DOCHODÓW, KOSZTÓW I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
 

Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy wynajmu powierzchni 
magazynowych, biurowych oraz usługowych w okolicach Krakowa ze szczególnym 
uwzględnieniem sąsiedztwa przedmiotowej nieruchomości ustalono, że poziom 
pustostanów i zaległości czynszowych wynosi średnio 5%.  
Podatek od nieruchomości – 23,10 zł/m2 p.u. 0,91 zł/m2 p.t. 

1,71%

0,21%

Lp Wartość

1
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2
2,00%
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Koszty zarządu nieruchomością – 0,50 zł/m2 p.u. miesięcznie 
Koszty konserwacji (tworzenie rezerwy remontowej) – 3% dochodu brutto 
Inne nieprzewidziane koszty – 2% dochodu brutto 
Ubezpieczenie budynku – 0,1% wartości odtworzeniowej 
 

Lp Wyszczególnienie Wartość 

      

1 Powierzchnia obiektów [m2] 982,03 

2 Dochód roczny brutto 501 471,48 zł 

3 Współczynnik obłożenia i opóźnienia w płatności czynszu 0,95 

4 Efektywny dochód brutto 476 397,91 zł 

    
 

5 Powierzchnia działki [m2] 707,0 

6 
Ustalona wskaźnikowo wartość nieruchomości dla celów kalkulacji 
ubezpieczenia nieruchomości 

4 974 178,36 zł 

7 Ubezpieczenie nieruchomości  4 974,18 zł 

8 Podatki od nieruchomości  23 328,26 zł 

9 Opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego -   zł 

10 
Opłaty związane z mediami (woda, kanalizacja, gaz, śmieci, energia 
elektryczna, sprzątanie) pokrywa najemca 

-   zł 

11 Fundusz remontowy 14 291,94 zł 

12 Koszty zarządu nieruchomością 5 892,18 zł 

13 Inne koszty 9 527,96 zł 

5 Ogółem koszty (pkt 7-13)                         58 014,52 zł  

 

OSZACOWANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI: 
 

6 Dochód roczny netto (D)                       418 383,39 zł  

      

7 Stopa kapitalizacji (R) 7,1% 

8 Współczynnik kapitalizacji (Wk) 14,14656956 

  

9 Wartość całości nieruchomości 5 918 689,72 zł 

      

Ostatecznie ustalono wartość w zaokrągleniu na: 5 919 000 zł 
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3.5. ANALIZA WARTOŚCI GRUNTU- DZIAŁKA NR 11/3 
 
Rozkład normalny cen jednostkowych działek przeznaczonych pod zabudowę usługową 
z obszaru Krakowa-Krowodrzy i Podgórza: 
 

 
Ilość zaznaczonych : 46 transakcji rynkowych 
Data min : 2017-05-18 
Data max : 2019-03-14 
Cena min : 237,35 
Cena śr : 446,44 
Cena max : 996,23 
Mediana (me) : 347,16 
Odchylenie standardowe (s) : 234,41 
Powierzchnia min : 466,00 
Powierzchnia śr : 1 665,34 
Powierzchnia max : 3 350,00 
 
WNIOSKI:  

 Ceny działek pod zabudowę usługową w Krakowie-Krowodrzy oraz Podgórzu, w 
ostatnich 2 latach cechuje tendencja wzrostowa na poziomie ok 8%.  

 Średnia cena 1m2 gruntu wynosi 446,44 zł/m2 przy odchyleniu standardowym 
234,41 zł/m2.  

 Cechy gruntów usługowych w Krakowie najbardziej wpływające na zróżnicowanie cen 
na tym rynku to: atrakcyjność lokalizacyjna, możliwości zabudowy, dostęp 
komunikacyjny, uzbrojenie i zagospodarowanie oraz powierzchnia.  

 Szacowana działka położona w przy ul. Balickiej, na tle sprzedanych gruntów 
charakteryzuje się przeciętną lokalizacją, korzystnym dostępem do głównych ciągów 
komunikacyjnych, uzbrojeniem, małą powierzchnią oraz korzystnym ukształtowaniem. 

 Po analizie transakcji rynkowych gruntów podobnych i uwzględnieniu cech rynkowych 
działek szacowanych określono jej wartość rynkową w wysokości 500.000 zł. 
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4.  WYNIK KOŃCOWY 
 

Nieruchomość objęta wyceną należy do nieruchomości ogólnego przeznaczenia tj. 
nieruchomości typowych, które są lub mogą być przedmiotem powszechnego obrotu 
rynkowego.  

 

Określona w procesie wyceny podejściem dochodowym wartość rynkowa prawa 
własności nieruchomości gruntowej obj. KW nr KR1P/00133458/1 w Krakowie, przy ul. 
Balickiej 123, zabudowanej budynkiem biurowo – usługowym, odzwierciedla: 

- rodzaj i przeznaczenie szacowanej nieruchomości, 
- aktualny sposób użytkowania przedmiotu wyceny, 
- bieżący stan lokalnego rynku nieruchomości, 
i wynosi: 
 

5 919 000 zł 
 

Słownie: pięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych 
 

Najbardziej prawdopodobną cenę, za którą można zbyć nieruchomość przedstawia 
niniejsze opracowanie. Stan rozwoju rynku nieruchomości oraz jakość źródeł wiedzy o 
tym rynku nie dają możliwości wypowiadania się o wartości nieruchomości w sposób 
jednoznaczny i pewny. Operat szacunkowy, przy najlepszych intencjach rzeczoznawcy 
majątkowego, nie daje wyniku pewnego lecz prawdopodobny. Nie wynika to z 
ograniczonej dociekliwości rzeczoznawcy a jedynie z silnych ograniczeń źródeł wiedzy o 
rynku nieruchomości oraz ograniczeń proceduralnych dotyczących sposobów wyceny.  
Wartość nieruchomości szacowanej mieści się w przedziale cen uzyskanych za 
nieruchomości podobne. Dlatego wartość nieruchomości oszacowana w tym podejściu 
odpowiada jej aktualnej wartości rynkowej i stanowi wynik niniejszego operatu 
szacunkowego.  

Otrzymana wartość rynkowa stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do 
uzyskania na rynku w dniu wyceny, przy spełnieniu następujących warunków: 

o strony umowy są od siebie niezależne, nie działają w sytuacji przymusowej 
oraz mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, 

o upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do 
wynegocjowania warunków umowy. 

 

5.  KLAUZULE 
 

1. Niniejszy operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze stanem 
faktycznym i prawnym. 

2. Niniejszy operat szacunkowy: 
- nie może być wykorzystywany do innych celów niż ustalono w niniejszym 

opracowaniu. 
- nie może być publikowany w całości lub części w jakimkolwiek dokumencie bez 

zgody rzeczoznawcy; 
- nie może zostać udostępniony osobom trzecim bez uzgodnienia z autorem 

operatu 
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3. Autor operatu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte: prawne i fizyczne 
nieruchomości, których występowania nie mógł stwierdzić przy dokonywaniu wizji 
lokalnej, ani też na podstawie dokumentacji prawnej lub technicznej oraz za 
ewentualne błędy w dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawcę. 

4. Operat szacunkowy może być wykorzystywany zgodnie z art. 156 u.g.n. 
4. Rzeczoznawca określił obecny stan nieruchomości podczas wizji lokalnej. 
5. W przypadku zmiany stanu prawnego, upływu czasu, a także zmiany stanu faktycznego 

przedmiotowej nieruchomości, niniejszy operat wymaga aktualizacji. 
6. Niniejszy operat szacunkowy może być wykorzystywany wyłącznie dla celu, w jakim 

został sporządzony. 
7. Określona w procesie wyceny wartość rynkowa ma znaczenie wyłącznie posiłkowe i nie 

może przesądzać o wysokości udzielonego kredytu. 
8. Ustalona w niniejszym operacie szacunkowym wartość rynkowa nie zawiera podatku 

VAT, ani innych opłat które będą musiały być uiszczone w związku z przeniesieniem 
prawa własności. 

9. Autor nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte wycenianych obiektów, których nie 
można było stwierdzić podczas wizji ani też na podstawie dokumentacji technicznej lub 
prawnej. 

10.Przyjęta ocena stanu technicznego nie stanowi jego ekspertyzy technicznej, ani nie 
dotyczy jakości stosowanych materiałów, stanu konstrukcyjnego budynku i innych 
wad ukrytych budynku. 

11. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu w nim określonego, przez 
okres 12 miesięcy od daty sporządzenia, chyba że wystąpiłyby zmiany uwarunkowań 
prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami. 

12. W trakcie sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji komorniczej na nabywcę nie 
przechodzą prawa do dokumentacji techniczno-projektowej ani decyzja pozwolenia na 
budowę/przyjęcia do użytkowania, jak również autorskie rozwiązania informatyczne 
wbudowane w przedmiotowy budynek. Nabywca nie będzie również uprawniony do 
praw gwarancyjnych i praw wynikających z rękojmi.  
 

6.  ZAŁĄCZNIKI 
 

- Badanie KW nr KR1P/00133458/1, przeprowadzone dnia 24 maja 2019r. 
- Postanowienie Komornika o powołaniu biegłego do oszacowania wartości  nieruchomości, 
- Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki ewidencyjnej nr 11/3, położonej w Krakowie 

– Krowodrzy obr. 1, wydany dnia 7 maja 2019r. przez UMK Wydział Geodezji oraz kopia mapy 
ewidencyjnej, 

- Wybrane fragmenty projektu architektoniczno -budowlanego  nr: APP_016/2013, dla budynku 
biurowo – usługowego, położonego w Krakowie przy ul. Balickiej, wraz z rzutami, przekrojami, 

- Wybrane fragmenty projektu zagospodarowania terenu  nr: APP_016/2013, dla budynku 
biurowo – usługowego, położonego w Krakowie przy ul. Balickiej, 

- Decyzja nr 657/2015 z dnia 30.12.2015r., - pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 
oraz zaświadczenie o ostateczności decyzji z dniem 14.01.2016r. 

 

-  K O N I E C  - 
 

KRAKÓW, 27 MAJ 2019R.  
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