
OPERAT SZACUNKOWY 
określający wartość udziału wynoszącego 1/8 część 

w nieruchomości obj. KR1P/00159149/0, stanowiącej 
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Krakowa - Krowodrzy p. Marcina Godynia. 
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Raport z wyceny 

Określenie nieruchomości:  Nieruchomość stanowiąca działkę nr 251/28 o pow. 0,0302ha położoną w 

rejonie ul. ks. Ferdynanda Machaya w Krakowie, jedn. ewid. Krowodrza, 
obręb 6 

Przedmiotowa nieruchomości objęta jest Księgą Wieczystą nr 
KR1P/00159149/0 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie. 

Cel wyceny: Zgodnie z treścią zlecenia, celem opracowania jest określenie wartości 

udziału 1/8cz. w nieruchomości dla potrzeb sądowego postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy, p. Marcina Godynia (sygn. akt KM G 
13/20). 

Rodzaj nieruchomości: Działka nr 251/28 o pow. 3a02m2 położona. w rejonie ul. ks. Ferdynanda 

Machaya w Krakowie, jedn. ewid. Krowodrza, obręb 6. 

 Działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do wyciągniętego wąskiego 
prostokąta stanowiąca drogę dojazdową do znajdujących się wzdłuż niej 
nieruchomości. Działki wyłożona kostką brukową. 

Działka nr 251/28 obr. 6, jedn. ewid. Krowodrza objęta jest aktualnym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn „Wiedeńska”, 
oznaczona symbolem KDW.14 – TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH 

 

 

 

Wartość udziału wynoszącego 1/8 część w nieruchomości 

obj. KR1P/00159149/0, stanowiącej działkę nr 251/28 o pow. 3a02m2 

położoną w rejonie ul. ks. Ferdynanda Machaya w Krakowie, 

wynosi: 

3.170zł 

słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych 

 

 

Data określenia wartości: 04.03.2021 r. 

Data sporządzenia operatu: 04.03.2021 r. 

Podpis Rzeczoznawcy Majątkowego: 
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Klauzule i ustalenia dodatkowe: 
 

1. Określona w operacie wartość nieruchomości jest wartością brutto. 

2. Niniejszy operat może być wykorzystywany wyłącznie w celu, dla jakiego został sporządzony. 

3. Określona w operacie wartość nieruchomości nie uwzględnia wpisów w dziale IV księgi 
wieczystej oraz wpisów działu III dotyczących wszczęcia egzekucji. 

4. Określona w operacie wartość nieruchomości nie uwzględnia żadnych nieujawnionych w 
księdze wieczystej obciążeń prawnych i majątkowych ani żadnych decyzji (WZ czy PnB) 
wydanych na obszar objęty szacowaniem, które są w posiadaniu osób trzecich i nie są 
związane z przeniesieniem własności gruntu. 

5. 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 oraz za ewentualne błędy w dokumentacji dostarczonej przez 
zleceniodawcę. 

6. W przypadku zmiany stanu prawnego, upływu czasu, a także zmiany stanu faktycznego 
przedmiotowej nieruchomości, niniejszy operat wymaga aktualizacji. 

7. Niniejszy operat nie może być opublikowany w całości lub w części w jakimkolwiek 
dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Nieruchomość obj. KW nr KR1P/00159149/0 stanowiąca działkę nr 251/28 o pow. 0,0302 ha położona 

w rejonie ul. ks. Ferdynanda Machaya w Krakowie, jedn. ewid. Krowodrza, obręb 6 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

▪ Udział wynoszący 1/8 cześć w prawie własności niezabudowanej działki nr 251/28 o pow. 
0,0302 ha położonej w Krakowie, jedn. ewid. Krowodrza, obręb 6; 

wg. stanu na dzień wizji lokalnej 
 

3. CEL OPRACOWANIA. 

Zgodnie z treścią zlecenia, celem opracowania jest określenie wartości ułamkowej 1/8cz. udziału w 
nieruchomości dla potrzeb sądowego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika 
Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy p. Marcina Godynia (sygn. akt KM G 
13/20). 
 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

4.1. PODSTAWA FORMALNA. 

Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy p. Marcina 
Godynia z dnia 04.01.2021r. (sygn. akt KM G 13/20). 

4.2. PODSTAWY MATERIALNO-PRAWNE. 
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego. 

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego. 
5. Rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia 

opisu i oszacowania nieruchomości. 
6. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. 
7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4.3. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH. 
1. Wizja lokalna dnia 3 lutego 2021. 
2. Badanie Księgi Wieczystej nr KR1P/00159149/0. 
3. Wypis z rejestru gruntów dot. przedmiotowej działki nr 251/28 poł w Krakowie obręb 6 jedn. ewid. 

Krowodrza 
4. Fragment mapy ewidencyjnej dla przedmiotowej nieruchomości. 
5. Mapa ze strony internetowej http://maps.google.com/ przedstawiająca położenie wycenianej 

nieruchomości. 
6. Dane rynkowe z aktów notarialnych, umów najmu i innych umów cywilnoprawnych, baz danych, 

biur pośrednictwa, informacji uzyskanych z biur notarialnych, banków, urzędów administracji 
państwowej  
i samorządowej oraz od innych uczestników rynku nieruchomości. 

7. Baza danych i analizy Instytutu Analiz – Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl i opracowania 
innych ośrodków dotyczące rynku nieruchomości publikowane w prasie fachowej. 

http://maps.google.com/


str. 5 

 
 

5. DATY DOTYCZĄCE WYCENY. 
1. Data sporządzenia wyceny:        04.03.2021 r. 

2. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:    04.03.2021 r. 

3. Data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny:   03.02.2021 r. 

4. Data dokonania oględzin:        03.02.2021 r. 

5. Data stanu prawnego przedmiotu wyceny:      22.02.2021 r. 

 

6. STAN PRAWNO - EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI. 

6.1. STAN WG KSIĘGI WIECZYSTEJ 

Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr KR1P/00159149/0 prowadzoną przez 

Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie. 

Typ księgi: Nieruchomość gruntowa 

Dział I-O: „OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI” 
 

Działki ewidencyjne 

Lp. 1. --- 

Numer działki 251/28 

Położenie (numer porządkowy / województwo, 
powiat, gmina, miejscowość, dzielnica) 

Lp. 1. 1 
MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KRAKÓW - 
BRONOWICE MAŁE, KROWODRZA 

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

/ 00076326 / , 0,0302 HA 

Obszar całej nieruchomości 0,0302 HA 

 

Dział I-SP: „SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ” 

- Brak wpisów 

 

Dział II: „WŁASNOŚĆ” 
 
Lp. 5. --- 

Lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w 
prawie/ wielkość udziału/rodzaj wspólności) 

Lp. 1. 5 1 /8 

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, imię ojca, imię 
matki) 

TOMASZ KWAŚNIEWSKI, ANDRZEJ, MARIA 

 

Dział III: „PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA” 
 

Lp. 1. --- 

Numer wpisu 1 

Rodzaj wpisu INNY WPIS 

Treść wpisu 

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE KM G 13/20 PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI 
KWAŚNIEWSKI TOMASZ, NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO SĄDU REJONOWEGO DLA 
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE Z DNIA 31.05.2019, SYGN. AKT IV GNC 2734/19/S Z WNIOSKU 
NIŻEJ WYMIENIONEGO WIERZYCIELA: 

Przedmiot wykonywania DOTYCZY UDZIAŁU NR 5 W WYSOKOŚCI 1/8 

Osoba fizyczna (Imię 
pierwsze nazwisko, PESEL) 

Lp. 1. WŁODZIMIERZ MAJ , 58010909714 

 

Dział IV: „HIPOTEKI” 

Brak wpisów 
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6.2. STAN EWIDENCYJNY WG WYPISU Z REJESTRU GRUNTÓW. 
 
Działka nr: 251/28 
Powierzchnia działki: 0,0302 ha 
Podstawa prawna, nr Kw: KR1P/00159149/0 
Użytki: dr – 0,0302 ha 
Województwo: Małopolskie 
Powiat: m. Kraków 
Jednostka ewidencyjna: Krowodrza 
Obręb ewidencyjny 006 
Miejscowość Kraków 
Właściciele:  Udział 1/8 Kwaśniewski Tomasz Jerzy 
 oraz inni współwłaściciele. 
 
Poniżej fragment mapy ewidencyjnej dot. przedmiotowej nieruchomości: 
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7. OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI. 

Działka nr 251/28 obr. 6, jedn. ewid. Krowodrza objęta jest aktualnym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego pn „Wiedeńska”, oznaczona symbolem KDW.14 – TERENY 

DRÓG WEWNĘTRZNYCH. 

  

 

 
Poniżej wyciąg z treści planu: 

§ 31 

1. Wyznacza się Tereny Komunikacji z podziałem na: 
1) Tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne: 
a) klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolami KDGP.1, KDGP.2, 
b) klasy lokalnej, oznaczone symbolami KDL.1, KDL.2, KDL.3, 
c) klasy dojazdowej, oznaczone symbolami KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6, KDD.7, KDD.8, KDD.9; 
2) Tereny dróg wewnętrznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami KDW.1, KDW.2, 
KDW.3, KDW.4, KDW.5, KDW.6, KDW.7, KDW.8, KDW.9, KDW.10, KDW.11, KDW.12, KDW.13, KDW.14, KDW.15; 
3) Tereny ciągów pieszych, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne ciągi piesze, oznaczone symbolami 
KDX.1, KDX.2, KDX.3, KDX.4, KDX.5, KDX.6. 
2. Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle drogowe, wraz z przynależnymi odpowiednio drogowymi obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi potrzebom zarządzania drogą, prowadzeniu i obsłudze ruchu drogowego 
oraz ochronie akustycznej przyległych terenów. 
3. W terenach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację: 
1) obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z drogami; 
2) obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej. 
4. Tereny dróg wewnętrznych są przeznaczone pod budowle drogowe, odpowiednio do ich funkcji w zakresie obsługi ruchu, 
wraz z przynależnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi 
ruchu. 
5. W terenach dróg wewnętrznych dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, 
niezwiązanej funkcjonalnie z drogą. 
6. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 
1) 11 m w terenach KDGP.1, KDGP.2, KDL.1, KDL.2, KDL.3, KDD.1-KDD.9, KDW.1-KDW.15; 
2) 5 m w terenach KDX.1-KDX.6. 
7. Tereny ciągów pieszych i dróg rowerowych przeznaczone są pod budowle służące obsłudze ruchu pieszego i rowerowego – 
wraz z przynależnymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu. 
8. W terenach ciągów pieszych dopuszcza się lokalizację tras rowerowych. 
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8. STAN TECHNICZNO - UŻYTKOWY NIERUCHOMOŚCI 

• Działka ewidencyjna nr 251/28 o pow. 0,0302ha obręb 6 obj KW KR1P/00159149/0 

położona w rejonie ul. ks. Ferdynanda Machaya Krakowie, jedn. ewid. Krowodrza 

Charakterystyka: Niezabudowane działka nr 251/28 położona w rejonie ul. ks. Ferdynanda Machaya 
stanowiąca drogę do położonych w jej bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. Działka o kształcie 
wydłużonego protokąta. 

 

Sąsiedztwo i otoczenie: W otoczeniu obszary z domami jednorodzinnymi w zabudowie wolnostojącej 
i szeregowej, klub sportowy, boisko, tereny zielone. 

Zagospodarowanie: Działki wyłożona fazowaną kostką brukową typu tetka. 

Dojazd i dostęp komunikacyjny: Działka nr 251/28 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 

Uzbrojenie: W działce 251/28 przebiega sieć elektryczna, wodociągowa i we fragmencie 
teletechniczna. 
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Dokumentacja fotograficzna z dnia oględzin 
 

  
  

 
 

9. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY. 

9.1. WYBÓR PODEJŚCIA I METODY Z UZASADNIENIEM. 

W celu określenia wartości rynkowej nieruchomości zastosowano podejście porównawcze, metodę 
porównywania parami, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w 
sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. 

Wybór metody wyceny poprzedzony został analizą bazy danych o transakcjach nieruchomości. 
Wykorzystana do wyceny baza danych obejmuje między innymi informacje o wszystkich transakcjach 
nieruchomości na terenie miasta Krakowa.  

Analiza transakcji wykazała, że brak jest wystarczającej liczby transakcji sprzedaży nieruchomości 
podobnych do przedmiotowych nieruchomości aby zastosować metodę korygowania ceny średniej. 
Liczba transakcji jest natomiast wystarczająca dla zastosowania podejścia porównawczego w 
metodzie porównywania parami, w związku z tym wartość rynkową działki określono w podejściu 
porównawczym przy zastosowaniu metody korygowania ceny średniej. 

9.2. OPIS METODY I SCHEMAT POSTĘPOWANIA. 

Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym polega na porównywaniu cech nieruchomości 
wycenianych, mających wpływ na wartość, z cechami innych nieruchomości podobnych, których ceny 
rynkowe są znane. 
Podejście porównawcze stosuje się przy założeniu, że znane są ceny transakcyjne nieruchomości 
podobnych do nieruchomości wycenianej, warunki dokonania transakcji, a także cechy wpływające na 
te ceny, a zwłaszcza na ich zróżnicowanie. Przez nieruchomość podobną należy rozumieć 
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nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu 
na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej 
wartość. 

Cechy rynkowe, na podstawie których porównuje się nieruchomość szacowaną z nieruchomościami 
podobnymi, są to m. in. ich właściwości lokalizacyjne, fizyczne, techniczno-użytkowe i prawne 
wpływające w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen. 

Do wyceny przyjmuje się informacje o cenach transakcyjnych pochodzących z umów zawartych w 
formie aktu notarialnego. Rzeczoznawca majątkowy dokonał oceny przydatności cen zawartych w 
tych umowach z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania do wyceny. 
 

W wycenie określono wartość rynkową: 
 

Wartość Rynkowa zgodnie z definicją zawartą w art. 151 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami: 
Art. 151. 1. Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można 
uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy 
kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i 
postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. 

 

10. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI. 

10.1. GRUNTY W KRAKOWIE - OGÓLNIE. 

analiza Macieja Grabowskiego z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl 

 

Rok 2019 na rynku gruntów w Krakowie był siódmym z rzędu rokiem wzrostu cen. Wartość obrotów 

sięgnęła poziomu 1,3 mld PLN i była niższa niż w 2018 r., co było w głównej mierze efektem 

ograniczonej podaży. Zmalała również ilość transakcji. Aktywność kapitału inwestycyjnego 

skoncentrowana była w dalszym ciągu na segmencie gruntów pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną, gdzie niezmiennie przeważał popyt. Zauważalny był spadek aktywności kupujących w 

pozyskiwaniu gruntów pod zabudowę usługową - utrzymywała  się ona jedynie w rejonach, gdzie od 

kilku lat trwa rewitalizacja dawnych terenów przemysłowych (Płaszów, Grzegórzki). Podobnie jak w 

2018 roku w tym segmencie rynek był względnie zrównoważony w segmencie gruntów pod budynki 

biurowe i obiekty handlowe, natomiast przewaga popytu utrzymywała się w odniesieniu do gruntów 

pod hotele i prywatne domy studenckie/mikro apartamenty na wynajem. 

Znacząco mniejsza ilość rozpoczętych inwestycji deweloperskich oferowanych na rynku wskazuje na 

zmniejszające się banki ziemi i wymuszała konieczność ich powiększania.  

Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy w Krakowie w 2019 roku w zawodach o podwyższonych 

dochodach powodowała, że w większości nadwyżki finansowe ( w tym znaczna część w formie 

gotówkowej) były lokowane w zakup mieszkań z przeznaczeniem na wynajem.  

Deweloperzy koncentrowali się podobnie jak w 2018 r. na obrzeżnych rejonach Krakowa - takich jak 

Górka Narodowa, Bronowice, Kliny, Ruczaj, Płaszów-Rybitwy, co jest efektem większej dostępności 

gruntów pod zabudowę w tych rejonach. W obszarach bardziej zurbanizowanych i lokalizacyjnie 

bardziej prestiżowych wykupywane były ostatnie „rodzynki” gruntowe, często z dotychczasową 

funkcjonującą zabudową (Ludwinów, Salwator). 

Wiele transakcji dotyczyło działek obarczonych wadami prawnymi i technicznymi, bo w wielu 

ciekawych lokalizacjach tylko takie grunty pozostały do kupna. Dochodziły do skutku transakcje 

gruntów oferowanych na rynku już od kilku lat - z napowietrznymi liniami WN, bez dojazdu z 

koniecznością realizacji drogi w formule ZRiD, z niekorzystnym przebiegiem sieci podziemnych, 

wymagające ich przełożenia. Sprzedawały się grunty o podwyższonym stopniu ryzyka inwestycyjnego. 

Brak podaży gruntów widoczny jest w statystykach transakcji. W Krakowie na rynku działek w 2019 r. 

zanotowano spadek liczby transakcji i wielkości obrotu w porównaniu z 2018 rokiem. Wstępne dane 

wskazują na obrót w 2019 r. na poziomie około 1,3 mld PLN, przy około 1200 transakcjach. Trzeba 
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jednak mieć na względzie, że są to wstępne dane i część transakcji nie została jeszcze ujawniona. W 

2017 r. obrót kształtował się ostatecznie na poziomie 1,25 mld zł przy 1250 transakcjach rynkowych.  

W poprzednim cyklu koniunkturalnym na rynku gruntów rekordowy obrót na poziomie 2,5 mld zł 

zanotowano w 2007 r. Wynik ten skokowo przebijał obroty z lat poprzednich i stanowił zwiastun 

szczytowej koniunktury i cen -od jesieni 2008 r. nastąpił spadek cen trwający do początku 2013 r. 

Spadek cen był ściśle zsynchronizowany ze stopą bezrobocia, która w 2013 r. osiągnęła cykliczną 

„górkę” i zaczęła spadać. 

W ostatnim cyklu koniunkturalnym (zakończonym najprawdopodobniej wraz z wybuchem epidemii 

COVID-19)1, po rekordowo długim spadku stopy bezrobocia w Polsce w okresie od 2013 r. do 2019 r. 

można spodziewać się wzrostu stopy bezrobocia w ramach porównywalnego cyklu z okresu 2008 – 

2013, a wcześniej z lat 1998 – 2003 . Zaistniały fakt paraliżu gospodarczego związanego z epidemią 

może okazać się przyczyną do zakończenia wzrostowego cyklu na rynku gruntów i ochłodzenia 

koniunktury w najbliższym czasie. Układ cyklu przekładałby się na spadek cen gruntów w najbliższych 

latach, choć trudno mówić o skali. Trwałość dobrej koniunktury na rynku gruntów została 

prawdopodobnie gwałtownie przerwana z powodu wybuchu epidemii COVID-19 i aktualnie trudno 

przewidzieć wielkość skutków w średnim terminie na relacje popyt – podaż, zwłaszcza w kontekście 

negatywnych tendencji jakie nastąpią w gospodarce, na rynku pracy i na rynku kredytowym. 

Forma i wielkość ochłodzenia koniunktury jest trudna do oszacowania, ale może mieć względnie 

łagodny charakter na rynku gruntów z racji deficytu gruntów pod inwestycje na obszarze Krakowa. W 

dłuższej perspektywie Polska, z powodu epidemii, wbrew obawom, powinna osiągnąć korzyści w 

stosunku do innych europejskich krajów, poprzez wzrost inwestycji, przenoszeniu produkcji i 

powrotowi znacznej liczby emigrantów do kraju.  

 

W 2019 r. w segmencie gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zanotowano przeciętny 

wzrost cen w Krakowie w zależności od lokalizacji na poziomie 13 – 20%.  

 

Wykres 1. Obrót na rynku gruntów w Krakowie1 (mln PLN) 
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dane nie obejmują gruntów nabywanych przez Gminę i Skarb Państwa w związku z realizacją inwestycji w infrastrukturę 

drogową, transakcji nierynkowych oraz wnoszonych aportów między różnymi podmiotami. Za rok 2019 wstępne dane 

szacunkowe 
Źródło: Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl 
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Największa ilość transakcji, podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyła działek pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, tym niemniej ich udział w ogólnej ilości transakcji gruntami budowlanymi 

spadł poniżej 55%. 

Natomiast największy udział w obrocie gruntami w Krakowie (na poziomie około 50% wartości 

wszystkich transakcji na rynku) miały transakcje działek pod budownictwo mieszkaniowe 

wielorodzinne i mieszkaniowo-usługowe . Udział działek pod zabudowę jednorodzinną w całości 

obrotu wzrósł (pomimo spadku udziału ilościowego) do poziomu około 20%. Obrót w segmencie 

działek usługowych stanowił około 27% całości. Drugo rok z rzędu utrzymał się stosunkowo spory 

udział działek o przeznaczeniu zieleni wynikający głównie z wykupu przez Gminę Kraków terenów pod 

urządzone tereny zielone. Obrót w tym segmencie stanowił około 3% całości obrotów. 

 

Rynek gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i mieszkaniowo-usługową pod względem 

wartości obrotu w poszczególnych dzielnicach Krakowa był bardziej symetryczny niż w 2018 r. Na 

Podgórze i Krowodrzę przypadło około 35-40% obrotu, a na Nową Hutę i Śródmieście łącznie niecałe 

20-30%. Na niskim poziomie utrzymywały się obroty na obszarze Śródmieścia, gdzie najwyraźniej 

brak jest  w ogóle podaży gruntów, a nie tylko gruntów w rozsądnych cenach.  

W Podgórzu średnie jednostkowe ceny gruntu wzrosły o około 13% do poziomu 1750zł/m2. 

Najbardziej - o około 19%, do poziomu 1850 zł/m2, wzrosła średnia cena w Krowodrzy, głównie za 

sprawą transakcji z drogich lokalizacji (Salwatora, Łobzowa) i mniejszej ilości transakcji działek z 

tańszych obszarów tj. Górki Narodowej i Bronowic. W Nowej Hucie wzrost cen był na poziomie co 

najmniej 10%, a średnia cena wzrosła do około 1100 zł/m2. W Śródmieściu z racji małej ilości 

transakcji średnia cena transakcyjna, bez uwzględniania małych plomb osiągnęła cenę 2850 zł/m2. 

Bardziej wiarygodne są ceny i obliczanie wzrostu cen działek w przeliczeniu na powierzchnię 

użytkową mieszkań (PUM), która stanowi najbardziej obiektywny i niezależny wskaźnik cenowy.  

Najdroższą działką sprzedaną w 2019 r. była plomba o powierzchni 341m2 przy ul. Św. Marka 

sprzedana za 8,6 mln PLN. Cena w przeliczeniu na 1m2 gruntu wyniosła 25220 zł, a w przeliczeniu na 

PUM około 12 000 – 13 000 zł. W najtańszych, obrzeżnych obszarach Podgórza i Krowodrzy czyli 

Kliny, Rybitwy, Górka Narodowa ceny działek w przeliczeniu na PUM wahały się w przedziale 500-700 

zł/m2 za 1m2 PUM. W lokalizacjach pośrednich takich jak zyskujący w ostatnich latach na 

atrakcyjności Płaszów i Zabłocie ceny oscylowały pomiędzy 1000 – 1500 zł/m2 PUM za działki objęte 

planem miejscowym, bez pozwolenia na budowę. W prestiżowych lokalizacjach – jak np. Stare 

Dębniki, Łobzów, Nowa Wieś - ceny wzrosły z poziomu około 2500-2700 zł do 3000-3500 zł/m2 PUM. 

W Śródmieściu w lokalizacjach obrzeżnych tej dzielnicy (Czerwony Prądnik)  ceny wahały się od 1100 

do 1400 zł/m2 PUM, na bardziej prestiżowej Olszy oscylowały wokół 2000 zł/m2 PUM za działki objęte 

planem miejscowym, bez pozwolenia na budowę. 

W 2019 roku deweloperzy nadal nabywali grunty w tańszych, obrzeżnych rejonach Krakowa 

tzn. na obszarze Klinów, Rybitw i Górki Narodowej przy czym zdecydowanie bardziej aktywny 

pozostał obszar Górki Narodowej, zdecydowanie mniej transakcji zanotowano na Klinach i Rybitwach.  

W Podgórzu transakcyjnie wyróżniał się obszar Ludwinowa i Zabłocia gdzie trwa nabywanie ostatnich 

„rodzynek” poprzemysłowych wzdłuż ulic Konopnickiej i Rydlówka oraz okolic ulicy Zabłocie. 

Zagraniczny fundusz nabył przy ulicy Rydlówka prawie 90a za 21 mln zł z funkcjonującym budynkiem. 

Zapłacił za działki nie objęte planem ani decyzją WZ w przeliczeniu na PUM prawie 1700 zł/m2.     

W Krowodrzy nabywano dostępne jeszcze plombowe działki o powierzchniach 300-1800m2 na 

Salwatorze (ulica Kościuszki, Kasztelańska) i na obszarze Łobzowa/Krowodrzy (ul. Świętokrzyska, 

Miechowska) w przedziale 4500-5000 zł/m2 gruntu. 

W Nowej Hucie wyróżniała się transakcja sprzedaży przy ulicy Stelli Sawickiego w sąsiedztwie 

akademików Politechniki Krakowskiej w Czyżynach gdzie deweloper nabył ponad 2,5 ha za 35,0 mln 

PLN pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 
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Wykres 2. Średnie ceny działek pod zabudowę mieszkaniową wielo- i 

jednorodzinną na obszarze Krakowa w 2019 roku (PLN/m2) 

 
Źródło: Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl 

 

Wykres 3. Średnie ceny działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na 
obszarze Krakowa Krowodrzy od 2014 do 2019 roku (PLN/m2) 

dane nie obejmują transakcji nierynkowych, gruntów nabywanych przez Gminę i Skarb Państwa w związku z realizacją 
inwestycji w infrastrukturę drogową oraz wnoszonych aportów między różnymi podmiotami. Za rok 2019 wstępne dane 
szacunkowe 

Komentarz : duży wzrost cen w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wynikał z kilku dużych transakcji z obszaru Łobzowa z cenami 
jednostkowymi powyżej 2000 zł/m2 
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Wykres 4. Średnie ceny działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na 
obszarze Krakowa Podgórza od 2014 do 2019 roku (PLN/m2) 

dane nie obejmują transakcji nierynkowych, gruntów nabywanych przez Gminę i Skarb Państwa w związku z realizacją 
inwestycji w infrastrukturę drogową oraz wnoszonych aportów między różnymi podmiotami. Za rok 2019 wstępne dane 
szacunkowe 

 

Komentarz : stabilizacja z lat 2015-2016 była pozorna i wynikała z dużej liczby transakcji w tańszych lokalizacjach i na 
obrzeżach Krakowa gdzie dopuszczalna jest niższa intensywność zabudowy 

Źródło: Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl 

 

Rynek działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wykazywał wzrost cen w 
porównaniu z 2018 r. Charakterystyczna jest duża rozbieżność trendu wzrostu w poszczególnych 
dzielnicach. Na obszarze Podgórza, przy zanotowanej tam dużej ilości transakcji średnia cena wzrosła 
o około 7%. Największy wzrost cen zanotowany został w Nowej Hucie i sięgał prawie 20%. W 
Krowodrzy wzrost wahał się w przedziale 4-5%. 
 
W Krowodrzy średnia cen z analizowanego zbioru danych rynkowych z 2019 r. wyniosła ok. 540 zł/m2, 
w porównaniu do średniej z poprzedniego okresu 520 zł/m2. Najwyższe ceny tradycyjnie odnotowano 
w dzielnicy Wola Justowska gdzie trudno kupić pełnowartościową działkę poniżej 1000 zł/m2 (ceny od 
1.000 do ok. 1.500 zł/m2). Po drugiej stronie przedziału cenowego znajdują się relatywnie tańsze 
grunty w północno-zachodniej części Krakowa – obszar Tonie i Bronowice Małe, gdzie ceny 
transakcyjne sytuują się przedziale 300-400 zł/m2 i gdzie zauważalny jest istotny wzrost cen na 
przestrzeni dwóch lat.  
 
Średnia cena jednostkowa za grunty pod budownictwo jednorodzinne najmocniej wzrosła w Nowej 
Hucie - do około 186 zł/m2. Wzrost średniej ceny spowodowany był wzrostem ilości transakcji w 
przedziale 250- 350 zł/m2 z obszaru Grębałowa, Krzesławic, Mogiły (grunty położone w relatywnie 
lepszych lokalizacjach) oraz mniejsza ilością transakcji z peryferyjnych obszarów przy wschodniej 
granicy Krakowa (Kościelniki, Ruszcza, Wróżenice, Łuczanowice, Wadów). Są to raczej peryferyjne 
lokalizacje w obrębie miasta Krakowa, które konkurują z sąsiadującymi miejscowościami strefy 
podmiejskiej w ościennej Gminie Kocmyrzów-Luborzyca (Prusy, Zastów, Dojazdów, Krzysztoforzyce). 
Nowa Huta ze średnimi cenami wciąż znacznie niższymi niż w pozostałych dzielnicach Krakowa, była 
ciekawą alternatywą w kontekście gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Otwarcie 
wschodniej obwodnicy Krakowa w drugiej połowie 2017 r. i perspektywa jej dalszej rozbudowy w 
kierunku północnym (wylotówka S7 na północ) znacząco podwyższyło ocenę tej lokalizacji pod 
względem komunikacyjnym i wpłynęło pozytywnie na popyt. 
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Wzrost cen w segmencie działek pod zabudowę jednorodzinną można wiązać również z silnym 
wzrostem cen mieszkań. Zakup działki i budowa domu we własnym zakresie w tańszych lokalizacjach 
może stanowić alternatywę dla drożejących mieszkań. Zapewne wzmacnia to stronę popytową rynku 
działek o przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną. 
 
W segmencie działek pod zabudowę usługową w Krowodrzy i Nowej Hucie panował zastój. W 
Podgórzu zanotowano kilka ciekawych transakcji z obszaru Płaszowa gdzie nadal nabywane były 
grunty w ciągu komunikacyjnym ulic Kuklińskiego i Wielickiej. Przy ulicy Kuklińskiego sprzedano dwa 
obszary inwestycyjne zabudowane starymi magazynami i biurowcami o powierzchniach odpowiednio 
2,2ha za 35 mln PLN oraz 1,9ha za 26 mln PLN a więc w przedziale cenowym 1340 – 1580 zł/m2 

gruntu. Nabywca drugiego obszaru w 2018 r. kupił sąsiednie działki o powierzchni 2,5ha za 28 mln 
PLN – a w więc w cenie 1120 zł/m2 
W Śródmieściu, podobnie jak w Podgórzu, trwało wykupywanie ostatnich gruntowych „rodzynków” w 
obszarach rewitalizowanych takich jak Grzegórzki. Przy ulicy Cystersów sprzedano 1,5ha ze starymi 
magazynami i niewielkim budynkiem biurowym za 32,5 mln PLN, a więc ponad 2100 zł/m2. Pomimo 
usługowego przeznaczenia w planie miejscowym nabywca będzie się starał wprowadzić zmiany w 
planie i wykorzystać nieruchomość pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną.  

Transakcje pod zabudowę komercyjno-handlową dotyczyły obrzeżnych obszarów Krakowa i dotyczyły 

budowy niewielkich pawilonów handlowych. Rynek w zakresie działek pod zabudowę biurową również 

wykazywał znacznie mniejszą aktywność w stosunku do lat poprzednich. 

 

Na rynku działek przemysłowych i przemysłowo-usługowych, które występują zasadniczo w Podgórzu 

i Nowej Hucie, po ożywieniu w 2018 roku, rynek ponownie wpadł w fazę zastoju, a ilość transakcji 

spadła bardzo wyraźnie.   

 

Podobnie jak w 2018 roku zauważalny był segment działek o przeznaczeniu zieleni w tym zieleni 

leśnej, w którym decydującą rolę odgrywa Gmina Kraków poprzez wykupy gruntów pod urządzone 

tereny zieleni (parki, skwery). W 2019 r. obrót działek o przeznaczeniu zieleni przekroczył 30 mln PLN. 

Największa transakcja dotyczyła wykupu przez Gminę Kraków zadrzewionego w większości terenu 

Lasku Borkowskiego o powierzchni 15ha za 16 mln PLN. 

W prywatnych transakcjach zauważalny był zakup 1,5ha przy ulicy Kobierzyńskiej za prawie 3,5 mln 

PLN.  

Rosnące od kilku lat ceny gruntów w Krakowie spowodowały, że i w tym segmencie obserwujemy co 

raz częściej transakcje działek w przedziale cenowym 200-350 zł/m2 oraz transakcje w przedziale 

cenowym 600-700 zł/m2 działki np. na Zakrzówku (jako uzupełnienie do zabudowy mieszkaniowej). 

Ceny działek o przeznaczeniu zieleni i oczekiwania sprzedających co do ich cen, rosną zwłaszcza dla 

terenów przylegających do zabudowy mieszkaniowej. Jednym z najbardziej pożądanych poza 

finansowych czynników wpływających na decyzje zakupu mieszkania w danej lokalizacji jest 

sąsiedztwo terenów zielonych i przestrzeni do obiektów sportu i rekreacji. Mając tą świadomość 

deweloperzy mogą decydować się na nową formę przyciągnięcia klienta poprzez dokupywanie 

relatywnie tanich terenów zielonych przylegających do tych o przeznaczeniu mieszkaniowym. W 

obszarach mocno „zabetonowanych” np. na Ruczaju, Zabłociu, Grzegórzkach Gmina Kraków• 

powinna przejawiać większą aktywność inwestycyjną w pozyskiwaniu terenów przeznaczonych pod 

parki. Jeśli działki o przeznaczeniu zieleni  

położone są w obszarach zurbanizowanych w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej przede wszystkim 

wielorodzinnej to wartość i ceny takich działek kształtują się na poziomie około 20-30% cen działek 

mieszkaniowych. 

 

10.2. GRUNTY KOMUNIKACYJNE. 

Rynek gruntów komunikacyjnych jest bardzo ubogi. Średni roczny wolumen gruntów o takim 
przeznaczeniu w Krakowie w ostatnich latach wynosił ok. 25 transakcji. W większości są to transakcje 
udziałami ułamkowymi w sięgaczach stanowiących dojazd do zespołu świeżo wydzielanych działek 
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inwestycyjnych. Znaczna część transakcji gruntami o tym przeznaczeniu to regulacje stanów 
prawnych i wykupy fragmentów ulic przez Gminę oraz Skarb Państwa. Amplituda cen jest stosunkowo 
szeroka. Wyższe ceny z reguły uzyskują działki nabywane przez gminę i Skarb Państwa. 
 

11. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI; 

11.1. ZASTOSOWANY STANDARD WYCENY 

Wycenę przeprowadzono z zastosowaniem nowej noty interpretacyjnej dotyczącej podejścia 
porównawczego: 

„POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA NR 1 
NI 1 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI” 

Nota przedstawia zasady stosowania podejścia porównawczego przy wykorzystaniu metody 
porównywania parami i metody korygowania ceny średniej. Podejście porównawcze stosuje się przy 
założeniu, że znane są ceny transakcyjne nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, 
warunki dokonania transakcji, a także cechy wpływające na te ceny, a zwłaszcza na ich 
zróżnicowanie. Przez nieruchomość podobną należy rozumieć nieruchomość, która jest 
porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan 
prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. 
 

11.2. UTWORZENIE ZBIORU NIERUCHOMOŚCI PODOBNYCH O 
ZNANYCH CENACH TRANSAKCYJNYCH I CECHACH, 
STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ WYCENY 

Informacje o cenach transakcyjnych kupna sprzedaży pochodzą z aktów notarialnych. Dokonano 
analizy oceny przydatności cen zawartych w tych aktach z punktu widzenia możliwości ich 
wykorzystania jako podstawy wyceny. 

Dokonano również analizy wiarygodności cen, odrzucając ceny nie spełniające definicji „ceny 
rynkowej” (strony transakcji zależne od siebie, dodatkowe warunki transakcji, zaniżone ceny, itp.). 

Dla potrzeb wyceny dobrano właściwy rynek nieruchomości podobnych (RYNEK LOKALNY), biorąc 
pod uwagę przedmiot, zakres i cel wyceny oraz dostępność danych: 

a) rodzaj rynku:  

działki sprzedane w całości lub udziałach jako przedmiot własności, stanowiące drogi 
dojazdowe do posesji (tzw. „sięgacze”) lub fragmenty ulic o przeznaczeniu komunikacyjnym w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

Z analizy wyłączono grunty wykupywane przez Gminę i Skarb Państwa jako nierynkowe. 

b) obszar rynku:  

miasto Kraków 

c) okres badania cen:  

2019 – 2021 

d) wybrana jednostka porównawcza dla analizowanego rynku lokalnego:  

1m2 powierzchni gruntu 

W celu uwzględnienia wpływu czasu, jaki upłynął od daty zawarcia transakcji nieruchomości 
porównawczych, a datą wyceny nieruchomości szacowanej, skorygowano ceny transakcyjne o roczny 
wskaźnik zmiany cen. 

Po analizie rynku stwierdzono, że nie uległy one istotnym zmianom w zakreślonym przedziale 
czasowym i w związku z tym przyjęto trend wynoszący 0% rocznie. 

 



 

 
Poniżej przedstawiono zbiór transakcji (tzw. próbkę reprezentatywną) z rynku lokalnego, na których oparto dalsze analizy: 

 

Data transakcji Jednostka ewidencyjna Obręb Ulica 
Powierzchnia 

działek 
[m2] 

Nabywany 
ułamek 

[%] 

Cena 
jednostkowa 

działek 
[zł/m2] 

MPZP Nr AN 

27.07.2020 Kraków - Podgórze 91 Morozewicza 105 100 95,24 zł komunikacja 2313/2020 

19.06.2020 Kraków - Podgórze 80 
Podgórki 
Tynieckie 

534 25 44,94 zł komunikacja 2327/2020 

19.05.2020 Kraków - Podgórze 101 Zarosie 420 5,56 21,43 zł komunikacja 1947/2020 

30.01.2020 Kraków - Podgórze 82 Działowskiego 116 100 25,86 zł komunikacja 2087/2020 

10.12.2019 Kraków - Podgórze 82 Sapalskiego 168 100 74,40 zł komunikacja 6578/2019 

25.09.2019 Kraków - Krowodrza 7 Podłużna 1713 100 122,59 zł komunikacja 17798/2019 

23.09.2019 Kraków - Podgórze 63 Witosa 433 75 92,38 zł komunikacja 10360/2019 

03.04.2019 Kraków - Nowa Huta 54 Nowohucka 889 100 140,61 zł komunikacja 1588/2019 

12.03.2019 Kraków - Podgórze 95 Orszańska 325 10 138,46 zł komunikacja 1051/2019 

21.02.2019 Kraków - Krowodrza 41 Berwińskiego 326 12 63,91 zł komunikacja 4206/2019 

21.02.2019 Kraków - Krowodrza 41 Berwińskiego 189 25 52,91 zł komunikacja 4206/2019 

 
 



 

11.3. OKREŚLENIE CENY ŚREDNIEJ I ZAKRESU WSPÓŁCZYNNIKÓW 
KORYGUJĄCYCH. 

 

Ceny: 
Cena średnia = 79,34 zł 

Cena minimalna = 21,43 zł 
Cena maksymalna = 140,61 zł 

 
Liczba próbek = 11 

Odchylenie standardowe = 42,31 

Wartości brzegowe: 
 

Cmin / Cśr = 0,27 
Cmax / Cśr = 1,77 

 
 

11.4. USTALENIE CECH RYNKOWYCH WPŁYWAJĄCYCH W SPOSÓB 
ZASADNICZY NA ZRÓŻNICOWANIE CEN NA RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI. 

Dla celów niniejszego opracowania przeprowadzono szczegółową analizę wpływu poszczególnych cech 
rynkowych na ceny sprzedanych nieruchomości 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 wartość rynkową nieruchomości. 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. Atrybut  (cecha rynkowa) Analiza wagi cechy rynkowej: 

Wpływ atrybutu 
na ceny 

rynkowe  (waga 
cechy)  

1. Lokalizacja  
Droższe grunty bliżej dużych skupisk ludzkich, im dalej 
na peryferie tym tańsze, najdroższe w pobliżu centrum 
Krakowa, taniej na obrzeżach miasta  

25% 

2. Wielkość nabywanego udziału 
Wyższe ceny osiągają niewielkie udziały ułamkowe w 
działkach. Niższe ceny występują w przypadku 
nabywania dużych udziałów lub pełnej własności. 

25% 

3. Stopień obciążenia 
Ilość pojazdów korzystających z traktu. Kategoria drogi. 
Trakty skategoryzowane i drogi przez które przejeżdża 
więcej pojazdów osiągają wyższe ceny. 

25% 

4. Urządzenie 
Rodzaj nawierzchni i zagospodarowania poboczy mają 
wpływ na cenę jednostkową działek wykorzystywanych 
pod drogi 

25% 

Razem 100% 
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11.5. ANALIZA PORÓWNAWCZA DLA DZIAŁKI 
 

L.p. Cechy rynkowe 
Waga 
cechy 

[%] 

Zakres wsp. 
korygujących 

Wartość cechy 
(Nier. wyceniana) 

Wartości 
wsp. 

1 Lokalizacja 30 0,0810 - 0,5317 mało atrakcyjna 0,1937 

2 Wielkość udziału 25 0,0675 - 0,4431 mała 0,4431 

3 Stopień obciążenia 25 0,0675 - 0,4431 niski 0,0675 

4 Urządzenie 20 0,0540 - 0,3545 droga urządzona 0,3545 

 Razem 100 0,27 - 1,77  1,0588 

K - współczynnik korekcyjny (0.90 - 1.10) : 1 
 
Wartość rynkowa 1m2 obliczona ze wzoru: 
Cena średnia * suma wartości współczynników korygujących * współczynnik korekcyjny 
   79,3391 zł * 1,0588 * 1 = 84,00 zł 
 
 

Funkcja Gaussa

Zaktualizow ana cena 1 mkw

14013012011010090807060504030

<
P

>

84

 

Wartość jednostkowa nieruchomości 84,00 zł/m2 

Powierzchnia działki 302m2 

Wartość rynkowa działki 251/28 25.368 zł 

Wartość udziału wynoszącego 1/8 cz. w działce 
(w zaokrągleniu): 

3.170 zł 
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12. WYNIK KOŃCOWY WYCENY. 
W operacie szacunkowym określono wartość rynkową nieruchomości podejściem porównawczym, gdzie 

zastosowano metodę korygowania ceny średniej. Dla szacowanej nieruchomości wykreowano lokalny rynek 
nieruchomości, przeanalizowano i przyjęto główne atrybuty rynkowe kształtujące ceny na tym rynku oraz 
przeprowadzono szczegółową analizę poprawek z tytułu różnic w cechach rynkowych pomiędzy nieruchomościami 
podobnymi a nieruchomością szacowaną. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości mieści się w przedziale cen 
rynkowych z uwzględnieniem trendu cenowego występującego na lokalnym rynku nieruchomości. 

A zatem: 
 

Wartość udziału wynoszącego 1/8 część w nieruchomości 

obj. KR1P/00159149/0, stanowiącej działkę nr 251/28 o pow. 3a02m2 

położoną w rejonie ul. ks. Ferdynanda Machaya w Krakowie, wynosi: 

3.170zł 

słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych 

 

 

Na tym operat szacunkowy zakończono i podpisano w Krakowie, dnia 04 marzec 2021 roku. 
 
 


