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WYCIĄG Z OPINII O WARTOŚCI.  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Adres Kraków ul. Malinowa 5 

Oznaczenie  
w ewidencji gruntów 

Działka ewidencyjna nr 248 o powierzchni 0,0453 ha, obręb ewidencyjny nr 31, 
jednostka ewidencyjna Krowodrza. 

Księga Wieczysta IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza                     
w Krakowie prowadzi działki ewidencyjnej nr 248, obręb ewidencyjny nr 31, 
jednostka ewidencyjna Krowodrza księgę wieczystą nr KR1P/00275242/1. 

Forma władania Prawo własności. 
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Lokalizacja 
nieruchomości  

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części miasta na terenie 
dzielnicy IV Prądnik Biały, przy granicy z gminą Zielonki. Otoczenie 
nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość 
położona jest przy lokalnej tzw. ślepej drodze o niewielkim natężeniu ruchu 
samochodowego. Jest to obszar o umiarkowanym stopniu urbanizacji, jednak  
z dobrym dostępem do elementów infrastruktury miejskiej. W odległości około 
400 m od nieruchomości znajdują się punkty handlowe  i usługowe tym Lidl oraz 
Biedronka a także przystanki autobusowe „Glogera” oraz „Glogera – Granica 
Miasta”. 

Opis nieruchomości   

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 248  
o powierzchni 0,0453 ha. Teren działki jest ogrodzony i zagospodarowany.  
W północnej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, 
który od strony zachodniej przylega do budynku nr 7. Powierzchnia zabudowy 
obiektu wynosi  137 m2 a powierzchnia użytkowa 237,89 m2. Budynek został 
wybudowany w latach 60 tych XX wieku i rozbudowany około 2000 roku. 
Konstrukcja budynku murowana, w części z lat 60 tych z cegły oraz pustaka typu 
„haś” a w nowej części z pustaka ceramicznego typu MAX. Stropy żelbetowe. 
Więźba dachowa drewniana, dach kryty dachówką ceramiczną Roben. Budynek 
jest ocieplony oraz otynkowany tynkiem cienkowarstwowym barwionym. Stolarka 
okienna pcv, parapety pcv, okna połaciowe drewniane. Stolarka okienna na 
parterze, od strony podwórza, zabezpieczona jest roletami zewnętrznymi. 
Budynek składa się z poziomu parteru, piętra oraz poddasza. Na poziomie parteru 
znajduje się salon, kuchnia, łazienka, kotłownia z pralnią oraz korytarze  
i wiatrołap a także garaż. Kondygnacja ta charakteryzuje się zmienna wysokością 
od około 2,57 m i więcej w salonie do około 2,20 m w pozostałych 
pomieszczeniach.  Układ pomieszczeń jest funkcjonalny. Wykończenia podłóg 
stanowi w zależności od pomieszczenia terakota oraz panele. Ściany są 
otynkowane i pomalowane, w części roboczej kuchni oraz częściowo w łazience  
i częściowo w kotłowni wykończenia ścian stanowią płytki ceramiczne.  
W wiatrołapie ściany wyłożone są okładziną z korka. Łazienka wyposażona jest  
w brodzik prysznicowy z kabiną oraz muszlę sedesową, umywalkę i grzejnik 
rurkowy. W pralni znajduje się wanna. W salonie oraz na około połowie 
powierzchni kuchni zamontowane jest ogrzewanie podłogowe w systemie 
wodnym. Na poziomie parteru znajduje się także garaż. Okładziny ścian w garażu 
stanowi pomalowany tynk a podłoga wykończona jest terakotą. Garaż posiada 
dwie bramy wjazdowe, jedną od frontu budynku i jedną od podwórza. Brama 
frotowa otwierana jest automatycznie, brama tylna ręcznie. Na piętrze znajdują się 
cztery pokoje, łazienka oraz korytarz a na poddaszu trzy pokoje oraz łazienka  
i przedpokój. Okładziny wewnętrzne ścian stanowi gładź gipsowa z powłoką 
malarską, podłogi wykończone są panelami. Łazienki wyposażone są w wanny, 
muszle sedesowe, grzejniki rurkowe, w łazience na poddaszu znajduje się 
umywalka. Podłogi w łazienkach oraz częściowo ściany wykończone są płytkami 
ceramicznymi. Budynek posiada balkony, których posadzka jest wykończona 
terakotą a balustrady ochronne wykonane są z drewnianych sztachet 
zamocowanych na ruszcie metalowym. Konstrukcja schodów drewniana, 
okładzina stopnic i podstopnic dębowa. Na ostatnim spoczniku schodów 
podłoga wykończona jest korkiem. Budynek wyposażony jest w instalacje energii 
elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania. 
Ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa uzyskiwane są z pieca gazowego. Na 
dzień wizji lokalnej budynek wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem na 
cele mieszkalne.  

Dostęp 
komunikacyjny 

Dojazd do działki od strony północnej ulicą Malinową, która stanowi drogą 
publiczną kategorii gminnej. Nawierzchnia drogi dojazdowej gruntowa.   

Dostęp do uzbrojenia 
Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz 
energetycznej.  
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Przeznaczenie  
w studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Miasta Krakowa 

Obszar, na którym położony jest przedmiotowy lokal, nie jest objęty ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa działka ewidencyjna nr 248 obręb ewidencyjny 
nr 31, jednostka ewidencyjna Krowodrza znajduje się na obszarze oznaczonym 
jako MNW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 
niskiej intensywności. 

DANE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI 

Cel oszacowania 
Opinię sporządzono dla potrzeb postępowania komorniczego sygnatura akt 
Km 2714/20, 1183/20. 

Wartość rynkowa prawa własności do działki ewidencyjnej nr 
248 o powierzchni 0,0453 ha zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w Krakowie przy ul. 
Malinowej 5 oszacowana według stanu na dzień 30.11.2020 r.  

i w poziomie cen na dzień 19.12.2020 r. wynosi: 

987 063 zł 
(dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote) 

w tym: 

- wartość działki z wyłączeniem części składowych gruntu: 

182 568 zł  
(sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) 

- wartość części składowych gruntu: 

804 495 zł 
(osiemset cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych)  

Daty oszacowania 
 
 
 
 

Operat szacunkowy wykonano: 
 w dniu 19.12.2020 r. 
 według stanu na dzień 30.11.2020 r. 

 w poziomie cen na dzień 19.12.2020 r. 

 na podstawie wizji lokalnej z dnia 30.11.2020 r. 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPINII4 

2. CEL  WYCENY4 

3. PODSTAWA FORMALNA4 

4. PODSTAWY MATERIALNO-PRAWNE4 

5. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH5 

6. DATY ISTOTNE DLA OPINII.5 



Kraków ul. Malinowa 5  Km 2714/20 1183/20 

 
Strona 4 z 29 

 

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI.5 

8.ANALIZA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH.17 

9.WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI SZACOWANIA.26 

10. OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU OPINII26 

11. WYNIK KOŃCOWY OPINII27 

12. KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE28 

13. ZAŁĄCZNIKI28 

  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPINII 

Przedmiotem opinii jest działka ewidencyjna nr 248 o powierzchni 0,0453 ha zabudowana budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość położona jest w Krakowie przy ul. Malinowej 5, 

jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb ewidencyjny nr 31.   

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie  prowadzi dla 

przedmiotowej działki ewidencyjnej księgę wieczystą nr KR1P/00275242/1.   

1.1. Zakres opinii.  

Zakres wyceny obejmuje oszacowanie wartości rynkowej prawa własności do działki ewidencyjnej nr 

248 położonej w Krakowie przy ul. Malinowej 5, jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 

ewidencyjny nr 31. 

Z uwagi na cel wyceny oszacowano wartość nieruchomości z wyłączeniem części składowych gruntu 

oraz wartość części składowych gruntu.  

Oszacowania dokonano według stanu nieruchomości na dzień 30.11.2020 r. i w poziomie cen na dzień 

19.12.2020 r. 

2. CEL  WYCENY 

Opinię sporządzono dla potrzeb postępowania komorniczego sygnatura akt Km 2714/20, 1183/20.  

3. PODSTAWA FORMALNA 

Opinię sporządzono na zlecenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – 

Krowodrzy Marcina Godyń, Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31 – 261 

Kraków.  

4. PODSTAWY MATERIALNO-PRAWNE 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 

296 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1509), 

 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 5 kwietnia 2013 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1159), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1713), 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529), 
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  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (DZ. U. 2016, poz. 1263), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości               

i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 5107, poz. 2109, z późniejszymi zmianami) 

5. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

 wizja lokalna przeprowadzona dnia 30.11.2020 r. 

 informacje uzyskane w Wydziale Architektury urzędu Miasta Krakowa,  

 księga wieczysta nr KR1P/00275242/1, 

 uchwała nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa'', 

 akty notarialne, 

 literatura branżowa, 

 informacje uzyskane drogą samodzielnego gromadzenia danych. 

 Międzynarodowe Standardy Wyceny,  

 Europejskie Standardy Wyceny, 

6. DATY ISTOTNE DLA OPINII. 

 data sporządzenia opinii: 19.12.2020 r. 

 data na którą określono wartość przedmiotu opinii: 19.12.2020 r. 

 data, na którą określono i uwzględniono w opinii stan przedmiotu wyceny: 30.11.2020 r. 

 data dokonania oględzin nieruchomości: 30.11.2020 r. 

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 

7.1. Stan prawny nieruchomości. 

Przedmiotem opinii jest działka ewidencyjna nr 248 o powierzchni 0,0453 ha zabudowana budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość położona jest w Krakowie przy ul. Malinowej 5, 

jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb ewidencyjny nr 31.   

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie  prowadzi dla 

przedmiotowej działki ewidencyjnej księgę wieczystą nr KR1P/00275242/1.   

KR1P/00275242/1: 

Dział I – „Oznaczenie nieruchomości”: 

Położenie: 

Numer porządkowy: 1, 

Województwo: małopolskie, 

Powiat: M. Kraków, 

Gmina: Kraków M., 

Miejscowość: Kraków,  

Dzielnica: Krowodrza, 
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Działka ewidencyjna: 

Numer działki: 248 

Obręb ewidencyjny: 

 numer obrębu ewidencyjnego: 31, 

Położenie: 1, 

Ulica: Malinowa, 

Sposób korzystania: działka zabudowana,  

Przyłączenie:  

 Obszar: 0,0453 ha,  

Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów:  

 Numer księgi dawnej: wykaz hip. L. 542 Prądnik Biały,  

Obszar: 0,0453 ha  

Dział I – Sp – „Spis praw związanych z własnością” : 

Nie zawiera wpisów.  

Dział II – „Własność”: 

Właściciel: 

Udział: 

Numer udziału w prawie: 1, 

Wielkość udziału: 1/1, 

Rodzaj wspólności: wspólność ustawowa majątkowa małżeńska,  

Osoba fizyczna:  

Lista wskazań udziałów w prawie: 1, 

Imię pierwsze:  Bogumiła,  

Nazwisko: Szlachta, 

Imię ojca: Edward, 

Imię matki: Władysława, 

Lista wskazań udziałów w prawie: 1, 

Imię pierwsze:  Krzysztof, 

Nazwisko: Szlachta,  

Imię ojca: Stefan, 

Imię matki: Zofia, 

Dział III – „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia”: 

Numer wpisu: 11, 

Rodzaj wpisu: inny wpis,   

Treść wpisu: wszczęcie egzekucji z nieruchomości w sprawie o sygn. akt Km 1183/20 przeciwko 

dłużnikowi Szlachta Krzysztof, 

Imię ojca: Anita, 

Imię matki: Czekaj, 
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 Numer wpisu: 12, 

Rodzaj wpisu: inny wpis,   

Treść wpisu: przyłączenie do egzekucji z nieruchomości w sprawie o sygn. akt Km 1308/20 przeciwko 

dłużnikom Szlachta Krzysztof, Szlachta Bogumiła, 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną: 

Nazwa: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

Siedziba: Wrocław,  

Dział IV – „Hipoteka”: 

Numer hipoteki: 1, 

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna zwykła,  

Suma: 37 764,00 

Suma słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery dolarów amerykańskich, 

Waluta sumy: USD,  

Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego:  

 Numer wierzytelności: 1,  

 Wierzytelność: spłata kredytu wraz z odsetkami, 

Inne informacje: kredyt udzielony na warunkach określonych w oświadczeniu banku, 

Wierzyciel hipoteczny:  

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną: 

Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. III Oddział w Krakowie,  

Numer hipoteki: 2, 

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna zwykła,  

Suma: 148 400,00 

Suma słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych,  

Waluta sumy: zł,  

Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego:  

 Numer wierzytelności: 1,  

 Wierzytelność: kredyt, 

Termin zapłaty: 2024-04-01, 

Inne informacje: kredyt udzielony na warunkach określonych w oświadczeniu banku, 

Wierzyciel hipoteczny:  

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną: 

Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział Centrum w Krakowie III Oddział 

w Krakowie, 

Numer hipoteki: 3, 

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna kaucyjna,  

Suma: 44 520,00 

Suma słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych, 
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Waluta sumy: zł,  

Odsetki: 

 Rodzaj odsetek: zmienne, 

Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego:  

 Numer wierzytelności: 1,  

 Wierzytelność: odsetki oraz koszty banku od udzielonego kredytu, 

Wierzyciel hipoteczny:  

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną:  

Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział Centrum w Krakowie III Oddział 

w Krakowie, 

Numer hipoteki: 4, 

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna zwykła, 

Suma: 482 107,46  

Suma słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedem 46/100, 

Waluta sumy: zł,  

Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego:  

 Numer wierzytelności: 1,  

Wierzytelność: kredyt, 

Termin zapłaty: 2034-07-01, 

Wierzyciel hipoteczny:  

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną:  

Nazwa: VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

Siedziba: Warszawa,  

Numer hipoteki: 5, 

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna kaucyjna, 

Suma: 241 060,00 

Suma słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt,  

Waluta sumy: zł,  

Odsetki: 

 Rodzaj odsetek: umowne, 

 Wysokość odsetek: zmienne, 

Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego:  

 Numer wierzytelności: 1,  

Wierzytelność: odsetki, 

Termin zapłaty: 2034-07-01, 

Wierzyciel hipoteczny:  

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną:  

Nazwa: VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 
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Siedziba: Warszawa,  

Numer hipoteki: 6, 

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna kaucyjna, 

Suma: 458 009,88 

Suma słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięć 88/100, 

Waluta sumy: zł,  

Odsetki: 

 Rodzaj odsetek: zmienne, 

Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego:  

 Numer wierzytelności: 1,  

Wierzytelność: kredyt, odsetki i inne koszty banku, 

Termin zapłaty: 2045-12-14, 

Wierzyciel hipoteczny:  

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną:  

Nazwa: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

Siedziba: Wrocław, 

Numer hipoteki: 7, 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa, 

Suma: 108 030,76 

Suma słownie: sto osiem tysięcy trzydzieści 76/100, 

Waluta sumy: zł,  

Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego:  

 Numer wierzytelności: 1,  

Wierzytelność: wierzytelność objęta tytułami wykonawczymi,  

Stosunek prawny: tytuły wykonawcze H-88/2014/K, H-89/2014/K, 

Wierzyciel hipoteczny:  

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną:  

Nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie,  

Siedziba: Warszawa, 

7.2. Opis nieruchomości, stan techniczny i użytkowy. 

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Krakow ie przy ulicy Malinowej 5  

w odległości około 6 km na północ od centrum miasta za jakie uważany jest Rynek Główny  

(w oparciu o maps.google.pl).  

Kraków to miasto wojewódzkie położone w południowej Polsce nad rzeką Wisłą. Kraków jest jednym 

z największych i najstarszych miast Polski o wysokich walorach kulturowych i architektonicznych. Leży 

w miejscu, gdzie zbiegają się trzy prowincje geomorfologiczne: Karpaty (Pogórze Wielickie), Kotliny 

Podkarpackie (Kotlina Sandomierska) i Wyżyny Śląsko-Małopolskie (Wyżyna Miechowska i Wyżyna 

Krakowska). Sieć rzeczną tworzą Wisła i jej dopływy: Wilga (prawy), Rudawa, Białucha, Dłubnia i inne. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wisła
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sieć_rzeczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dopływ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilga_(rzeka_w_woj._małopolskim)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rudawa_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prądnik_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dłubnia
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Miasto stanowi ważny węzeł komunikacji krajowej i międzynarodowej. W Krakowie krzyżują się dwie 

drogi międzynarodowe: E 77 i E 40. Dochodzi tu również płatna autostrada z Katowic. Pasażerski port 

lotniczy w Balicach, przystosowany jest do komunikacji międzynarodowej.  W dzielnicy Dąbie znajduje 

się towarowy port rzeczny, a pod Wawelem przystań dla wycieczkowych statków pasażerskich na Wiśle.  

Kraków to również rozbudowany ośrodek naukowy i kulturalny znajduje się tu wiele uczelni wyższych, 

m.in. najstarsza polska uczelnia - Uniwersytet Jagielloński. Kraków jest centrum administracyjnym 

województwa małopolskiego oraz posiada charakter miasta mieszkaniowo – usługowego.             

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie jednostki ewidencyjnej Krowodrza.   

Krowodrza jest jedną z czterech jednostek ewidencyjnych Krakowa, usytuowaną w północno -

zachodniej części miasta. Od wschodu Krowodrza graniczy z jednostką ewidencyjną Śródmieście, od 

południa z jednostką ewidencyjną Podgórze. Z pozostałych stron Krowodrza graniczy z terenami 

powiatu krakowskiego. W skład tej jednostki ewidencyjnej wchodzą obecnie następujące dzielnice: 

Dzielnica IV – Prądnik Biały, Dzielnica V – Krowodrza, Dzielnica VI – Bronowice i Dzielnica VII – 

Zwierzyniec. Na terenie jednostki znajdują się osiedla mieszkaniowe wzniesione w latach 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku w technologii prefabrykowanej z tzw. wielkiej 

płyty a także nowopowstałe osiedla mieszkalne. Na obszarze Krowodrzy występuje również zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w zróżnicowanym wieku.  

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części 

miasta na terenie dzielnicy IV Prądnik Biały. Dzielnica składa się  

z następujących zwyczajowych jednostek urbanistycznych oraz 

osiedli: Cichy Kącik, Czarna Wieś, Krowodrza, Łobzów, 

Miasteczko Studenckie AGH oraz Nowa Wieś. Wyceniana działka 

położna jest w północnej części dzielnicy, przy granicy z gminą 

Zielonki. Otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jest to obszar  

o umiarkowanym stopniu urbanizacji, jednak z dobrym dostępem do elementów infrastruktury 

miejskiej. W odległości około 400 m znajdują się punkty handlowe  usługowe w tym Lidl oraz 

Biedronka a także przystanki autobusowe „Glogera” oraz „Glogera Granica Miasta”.   
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(źródło:  „Dane mapy © użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA”.) 

 

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 248 o powierzchni 0,0453 ha. Działka 

charakteryzuje się regularnym kształtem zbliżonym do figury prostokąta i płaskim ukształtowaniem 

terenu. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, gazową, kanalizacyjną oraz wodociągową. Dojazd 

do działki od strony północnej ulicą Malinową, która stanowi drogę publiczną kategorii gminnej. 

Nawierzchnia drogi dojazdowej gruntowa.  

  

(źródło: www.geoportal.gov.pl) 

 

Teren działki jest ogrodzony i zagospodarowany. Ogrodzenie w części frontowej stanowi podmurówka 

oraz słupki z okładziną z cegły klinkierowej. Przestrzeń między słupkami wypełniona jest sztachetami 

ogrodzeniowymi zamocowanymi na metalowej konstrukcji. Granica działki w części za budynkiem 

obsadzona jest tujami a nawierzchnia porośnięta jest trawą.   
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Otoczenie nieruchomość + droga dojazdowa    zagospodarowanie działki – teren przed budynkiem   

 

  
zagospodarowanie działki – teren za budynkiem    zagospodarowanie działki – teren za budynkiem - studnia 

   

 

W północnej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Bryła budynku 

rozłożysta, na planie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi  137 m2. 

Budynek od strony zachodniej przylega do budynku nr 7. Budynek został wybudowany  

w latach 60 tych XX wieku i rozbudowany około 2000 roku. Konstrukcja budynku murowana, w części 

z lat 60 tych z cegły oraz pustaka typu „haś” a w  nowej części z pustaka ceramicznego typu MAX. 

Stropy żelbetowe. Więźba dachowa drewniana, dach kryty dachówką ceramiczną Roben. Budynek jest 

ocieplony oraz otynkowany barwionym tynkiem cienkowarstwowym. Stolarka okienna pcv, parapety 

pcv, okna połaciowe drewniane. Stolarka okienna na parterze, od strony podwórza, zabezpieczona jest 

roletami zewnętrznymi.  

  



Kraków ul. Malinowa 5  Km 2714/20 1183/20 

 
Strona 13 z 29 

 

Elewacja frontowa      Elewacja tylna  
 
  
 
Budynek składa się z poziomu parteru, piętra oraz poddasza. Na poziomie parteru znajduje się salon, 

kuchnia, łazienka, kotłownia z pralnią oraz korytarze i wiatrołap a także garaż. Kondygnacja ta 

charakteryzuje się zmienna wysokością od około 2,57 m i więcej w salonie do około 2,20 m  

w pozostałych pomieszczeniach.  Układ pomieszczeń jest funkcjonalny. Wykończenia podłóg  

stanowi w zależności od pomieszczenia terakota oraz panele. Ściany są otynkowane i pomalowane,  

w części roboczej kuchni oraz częściowo w łazience i częściowo w kotłowni wykończenia ścian 

stanowią płytki ceramiczne. W wiatrołapie ściany wyłożone są okładziną z korka. Łazienka wyposażona 

jest w brodzik prysznicowy z kabiną oraz muszlę sedesową, umywalkę i grzejnik rurkowy. W pralni 

znajduje się wanna. W salonie oraz na około połowie powierzchni kuchni zamontowane jest 

ogrzewanie podłogowe w systemie wodnym. Na poziomie parteru znajduje się także garaż. Okładziny 

ścian w garażu stanowi pomalowany tynk a podłoga wykończona jest terakotą. Garaż posiada dwie 

bramy wjazdowe, jedną od frontu budynku i jedną od podwórza. Brama frotowa otwierana jest 

automatycznie, brama tylna ręcznie.  

  
salon       salon 

  
salon       kuchnia 
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korytarz                korytarz                  

  
łazienka      łazienka 

  
pralnia                  kotłownia 

  
kotłownia        wiatrołap 
 

Na piętrze znajdują się cztery pokoje, łazienka oraz korytarz a na poddaszu trzy pokoje oraz łazienka  

i przedpokój. Okładziny wewnętrzne ścian stanowi gładź gipsowa z powłoką malarską, podłogi 

wykończone są panelami. Łazienki wyposażone są w wanny, muszle sedesowe, grzejniki rurkowe,  

w łazience na poddaszu znajduje się umywalka. Podłogi w łazienkach oraz częściowo ściany 

wykończone są płytkami ceramicznymi. Budynek posiada balkony, których posadzka jest wykończona 

terakotą a balustrady ochronne wykonane są z drewnianych sztachet zamocowanych na ruszcie 

metalowym. Konstrukcja schodów drewniana, okładzina stopnic i podstopnic dębowa. Na ostatnim 

spoczniku schodów podłoga wykończona jest korkiem. Budynek wyposażony jest w instalacje energii 
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elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania. Ogrzewanie oraz ciepła 

woda użytkowa uzyskiwane są z pieca gazowego.  

   
 pokój       pokój  

  
pokój       pokój  

  
pokój       pokój  

  
łazienka       łazienka 
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korytarz       korytarz 

  
korytarz                 wiatrołap 

  
balkon       taras 

Poniżej przedstawiono zestawienie pomieszczeń wraz z ich powierzchnią. Zestawienie to sporządzono 

w oparciu o pomiary wykonane podczas wizji lokalnej. 

Zestawienie powierzchni 

L.P. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

  Parter   
1 salon 31,79 
2 kuchnia 15,15 
3 korytarz 15,4 
4 łazienka 4,61 
5 kotłownia + pralnia 8,61 
6 korytarz 2,36 
7 wiatrołap 2,41 
8 garaż 22,68 

  Razem powierzchnia parteru 103,01 
  Piętro   
1 korytarz 11,64 
2 pokój  19,97 
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Zestawienie powierzchni 

L.P. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

3 pokój  8,13 
4 pokój  15,37 
5 łazienka 6,48 
6 pokój  19,44 

  Razem powierzchnia piętra 81,03 
  Poddasze   
1 przedpokój 6,55 
2 pokój  12,1 
3 pokój  12,41 
4 pokój  14,52 
5 łazienka 1,79 
6 klatka schodowa 6,48 

  Razem powierzchnia poddasza 53,85 
  Razem powierzchnia budynku 237,89 

 

Na dzień wizji lokalnej budynek wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem na cele mieszkalne.  

7.3. Sposób użytkowania w stosunku do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Obszar, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa działka 

ewidencyjna nr 248 obręb ewidencyjny nr 31, jednostka ewidencyjna Krowodrza znajduje się na 

obszarze oznaczonym jako MNW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 

niskiej intensywności. 

 

8.ANALIZA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH. 

8.1. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomosci gruntowych zabudowanych. 

W celu oszacowania wartości rynkowej przedmiotowej działki ewidencyjnej dokonano analizy rynku 

nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Analizą objęto 

transakcje sprzedaży zawarte w okresie od 2018 roku do 2020 r. dotyczące nieruchomości położonych 

na terenie Krakowa – Krowodrzy w obrębach od 24 do 40. Odrzucono transakcje o cechach 

nierynkowych zawarte np. pomiędzy osobami fizycznymi powiązanymi ze sobą, transakcje  

z odroczonym terminem płatności czy transakcje stanowiące aport do spółki. Łącznie na analizowanym 

terenie zawarto około sto transakcji. Ze względu na politykę Wydziału Geodezji Urzędu Miasta 
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Krakowa związaną z udostępnianiem aktów notarialnych do wglądu rzeczoznawcom majątkowym dane 

za ostatnie kwartały są niedostępne lub dostępne w ograniczonym zakresie.  

 
(źródło: opracowanie własne) 

Dokonano analizy średniej ceny transakcyjnej i średniej ceny jednostkowej przy czym należy mieć 

na uwadze, że nie we wszystkich aktach notarialnych podana jest wielkość budynku umożliwiająca 

określenie ceny jednostkowej. Średnia cena transakcyjna w latach 2019- 2020 zmieniała się  

w zakresie od około 920 000 zł do około 940 000 zł a w roku 2018 kształtowała się na poziomie 

750 000 zł. Średnia cena jednostkowa w 2018 r. wyniosła około 4300 zł/m 2 a w latach 2019-2020 

5700 zł/m2.  

  
(źródło: opracowanie własne)     (źródło: opracowanie własne) 
 

Najczęściej występującymi cenami transakcyjnymi były te, zawierające się w przedziale 500 000 zł ÷ 

750 000 zł oraz 750 000 zł – 1 000 000 zł, kształtując rynek w około 33 % dla każdego                         

z przedziałów. Duży udział w rynku wynoszący około 15 % dotyczył cen poniżej 500 000 zł.  

 
(źródło: opracowanie własne) 

Na rynku nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

zauważono typową korelację, zgodnie z którą wraz ze wzrostem wielkości nabywanego budynku 

wzrasta jego cena transakcyjna a spada cena jednostkowa.  
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(źródło: opracowanie własne)     (źródło: opracowanie własne) 

Analizując średnią powierzchnię gruntów 

można zauważyć, iż kształtuje się ona w przedziale 540 m2 – 570 m2 a najczęściej przedmiotem obrotu 

rynkowego są działki o powierzchniach nie większych niż 250 m 2, które kształtowały rynek w 

około 37%. Duży udział w rynku wynoszący około 30% rynku dotyczył gruntów powierzchni  

z przedziałów 250 m2 -500 m2.  

 
(źródło: opracowanie własne) 

Dokonano analizy zmian cen nieruchomości gruntowych zabudowanych w czasie. Poniżej 

przedstawiono wykres obrazujący zmiany cen czasie wraz z linią trendu oraz jego parametrami.  

 
(źródło: opracowanie własne) 

Poniżej przedstawiono parametry trendu.  

L.P. Parametry trendu.   
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1 data najwcześniejszej transakcji 02.01.2018 

2 data najpóźniejszej transakcji 18.08.2020 

3 okres badania rynku ( dni) 959 

4 nachylenie równania trendu 0,4572 

5 rzędna równania trendu -17560 

6 cena najwcześniejsza z równania regresji 2 146,23 

7 cena najpóźniejsza z równania regresji 2 584,69 

8 wymiar względny trendu na dzień 0,019% 

9 wymiar względny trendu na rok 7,33% 

 

 

 

 

 

 

Dla potrzeb wyceny określono: 

 rynek gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi o dużej wielkości 

budynku, 

 obszar: jednostka ewidencyjna Krowodrza, miejscowość Zielonki,  

 okres badania cen: 2018 r. - 2020 r. 

L.P. Data 
transakcji 

Położenie Powierzchnia 
działki [m2] 

Cena 
transakcyjna 

[zł] 

Zaktualizowana 
cena 

transakcyjna 
[zł] 

1 19.06.2020 Kraków   Stawowa 800 820 000 849 280 

2 29.05.2020 Kraków   Koło Białuchy 425 980 000 1 019 133 

3 23.04.2020 Kraków   Orlich Gniazd 497 1 080 000 1 130 991 

4 20.04.2020 Kraków   Pękowicka 589 730 000 764 911 

5 20.11.2019 Zielonki Wiarusa 751 990 000 1 068 363 

6 20.09.2019 Kraków   Gryczana 700 1 200 000 1 310 389 

7 14.08.2019 Kraków   Gaik 1346 900 000 989 866 

8 19.06.2019 Kraków   Głogowa 543 1 140 000 1 267 514 
9 11.06.2019 Zielonki Fiołkowa 300 720 000 801 778 

10 03.06.2019 Zielonki Bzowa 295 715 000 797 445 

11 18.01.2019 Zielonki Krakowskie Przedmieście 273 810 000 927 532 

12 19.11.2018 Zielonki Osiedlowa 668 965 000 1 117 949 

13 08.11.2018 Kraków   Na Polach 752 990 000 1 149 359 

14 29.10.2018 Zielonki Bzowa 275 680 000 790 991 

15 30.08.2018 Kraków   Truszkowskiego   510 1 075 000 1 265 091 
16 16.06.2018 Kraków   Nowa Górka 426 820 000 979 131 
17 24.04.2018 Kraków   Pekowicka 923 850 000 1 025 434 

18 01.02.2018 Kraków   Zefirowa 793 959 000 1 175 467 

Ceny transakcyjne nieruchomości gruntowych zabudowanych na wyżej opisanym segmencie  

i obszarze rynku, zmieniają się w przedziale 680 000 zł ÷ 1 200 000 zł ze średnią ceną transakcyjną na 
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poziomie 912 444 zł. Po dokonanej aktualizacji ceny transakcyjne zmieniają się w zakresie 764 911 zł ÷ 

1 310 389 zł ze średnią ceną transakcyjną na poziomie 1 023 924 zł. 

Zróżnicowanie cenowe zawieranych transakcji jest spowodowane różnicami w położeniu i otoczeniu 

oraz stanie techniczno-użytkowym, funkcjonalności budynku, a także wielkości budynku, wielkości 

działki i formie zabudowy. Cechy nieruchomości mające największy wpływ na ich cenę transakcyjną 

oraz ich wagi ustalono na podstawie analizy rynku. Analizowano ogłoszenia prasowe oraz internetowe 

a także przeprowadzano rozmowy z potencjalnymi inwestorami indywidualnymi oraz przedstawicielami 

biur nieruchomości. Dokonano także statystycznej analizy wpływu cech rynkowych na zmianę cen 

transakcyjnych nieruchomości w oparciu o dane uzyskane z aktów notarialnych.  

W oparciu o przeprowadzone analizy ustalono cechy rynkowe oraz ich wagi dla określonego powyżej 

rynku nieruchomości: 

 położenie i otoczenie (najlepiej oceniane są nieruchomości położone w stosunkowo niedalekiej 

odległości od centrum miasta, w cichym i spokojnym otoczeniu, najgorzej oceniane są 

nieruchomości położone na terenie gminy Zielonki, nieruchomości położone w otoczeniu o dużym 

natężeniu hałasu; pod uwagę brano także dostęp do elementów komunikacji miejskiej oraz do 

elementów infrastruktury miejskiej): bardzo dobre, dobre, umiarkowane,    

 stan techniczno-użytkowy (najlepiej oceniane są nieruchomości zabudowane budynkami nowymi 

lub budynkami wykończonymi z zachowaniem wysokiego standardu; najgorzej oceniane są budynki 

kilkudziesięcioletnie, wymagające przeprowadzenia remontu, modernizacji, budynki wykończone  

w podstawowym standardzie; pod uwagę brano także układ pomieszczeń w budynku; najlepiej 

oceniane są budynki o najmniejszej ilości kondygnacji, budynki z nieprzechodnimi pokojami itp. ): 

bardzo dobry, dobry, umiarkowany, przeciętny,  

 funkcjonalność zabudowy (najlepiej oceniane są budynki o największym udziale powierzchni 

mieszkalnej do całkowitej wielkości budynku najgorzej oceniane są budynki o dużym udziale 

powierzchni niemieszkalnej np. pomieszczenia o wysokości mniejszej niż 2,5 m, garaże, piwnice 

itp.): bardzo dobre, dobre, umiarkowane, przeciętne,  

 wielkość budynku: bardzo dobra (powyżej 300 m2), dobra (250 m2 – 300 m2),  umiarkowana (200 

m2 – 250 m2), przeciętna (poniżej 200 m2), 

 wielkość powierzchni działki: bardzo dobra (powyżej 700 m2), dobra (400 m2 – 700 m2),  

umiarkowana (poniżej 400 m2), 

 forma zabudowy: bardzo dobra (budynki wolnostojące), dobra (budynki w zabudowie bliźniaczej), 

umiarkowane ( budynki w zabudowie szeregowej), 

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący wagi cech rynkowych. 
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8.2. Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych. 

Dokonano analizy rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną niskiej intensywności. Analizą objęto obręby 

ewidencyjne od 24 do 40 położone na terenie jednostki organizacyjnej Krowodrza. Analizowano 

transakcje zawarte w okresie od stycznia 2018 r. do 2020. Odrzucono transakcje o cechach 

nierynkowych np. transakcje zawarte pomiędzy osobami fizycznymi powiązanymi ze sobą, transakcje  

z odroczonym terminem płatności czy transakcje stanowiące aport do spółki. Ze względu na politykę 

Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa związaną z udostępnianiem aktów notarialnych do wglądu 

rzeczoznawcom majątkowym dane za ostatnie kwartały są niedostępne lub dostępne w ograniczonym 

zakresie. Poniżej zamieszczono wykres przedstawiający liczbę transakcji działkami w poszczególnych 

latach objętych analizą. 

 
(źródło: opracowanie własne) 

Średnia cena jednostkowa analizowanych gruntów systematycznie wzrasta z poziomu 370 zł/m2 w 2018 

r. do poziomu około 470 zł w roku 2020.  

 
(źródło: opracowanie własne) 

Najczęściej występującymi cenami jednostkowymi były ceny zawarte w przedziałach 300 zł/m2 ÷ 400 

zł/m2 oraz 200 zł/m2 ÷ 300 zł/m2 , które stanowiły odpowiednio po około 23% i 21 % rynku.  
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(źródło: opracowanie własne) 

 

Średnia powierzchnia działek będących przedmiotem kształtowała się w przedziale 2000 m2 – 2600 m2.  

 
(źródło: opracowanie własne) 

 
Najczęściej przedmiotem obrotu rynkowego były działki o powierzchni z przedziału 500 m2 ÷ 1000 m2            

i stanowiły one około 22%. Duży udział w rynku wynoszący po około 15% dotyczył gruntów  

o powierzchni z przedziałów poniżej 500 m2 oraz 1000 m2– 1500 m2.  

 
(źródło: opracowanie własne) 

Sprawdzono zależność pomiędzy wielkością powierzchni działki a jej ceną jednostkową.  

Z badania wynika, iż wraz ze wzrostem powierzchni działki spada jej cen jednostkowa.  

 
(źródło: opracowanie własne) 

Dokonano analizy zmian cen nieruchomości gruntowych niezabudowanych w czasie. Poniżej 

przedstawiono wykres obrazujący zmiany cen w czasie wraz z linią trendu oraz jego parametrami.  
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(źródło: opracowanie własne) 

Poniżej przedstawiono parametry trendu.  

L.P. Parametry trendu.   

1 data najwcześniejszej transakcji 12.01.2018 
2 data najpóźniejszej transakcji 29.09.2020 
3 okres badania rynku ( dni) 991 
4 nachylenie równania trendu 0,0743 
5 rzędna równania trendu -2843,1 
6 cena najwcześniejsza z równania regresji 360,12 
7 cena najpóźniejsza z równania regresji 433,75 
8 wymiar względny trendu na dzień 0,019% 
9 wymiar względny trendu na rok 7,09% 

 

  

Dla potrzeb wyceny określono: 

- rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele inwestycyjne związane  

z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną niskiej intensywności,   

- obszar: Kraków – Krowodrza,  

- okres: 2019-2020 

L.P. Data 
transakcji 

Położenie Powierzchnia 
działki [m2] 

Cena 
transakcyjna 

[zł] 

Jednostkowa 
cena 

transakcyjna 
[zł/m2] 

Zaktualizowana 
cena 

jednostkowa 
[zł/m2] 

1 16.09.2020 Dzielna 668 170 000 254,49 258,92 
2 22.05.2020 Górka Narodowa 1 219 500 000 410,17 426,58 
3 30.04.2020 Gryczana 334 90 000 269,46 281,40 
4 15.04.2020 Na Budzyniu 1 337 495 000 370,23 387,73 
5 15.04.2020 Na Budzyniu 1 144 355 000 310,31 324,98 
6 17.02.2020 Kuźnicy Kołłątajowskiej 1 395 535 000 383,51 406,03 
7 23.12.2019 Potoczek 945 290 000 306,88 328,34 
8 13.12.2019 Ks. Meiera 461 112 439 243,90 261,44 
9 11.12.2019 Kaczorówka 709 280 000 394,92 423,48 
10 14.10.2019 Kaczorówka 792 325 000 410,35 444,85 
11 14.10.2019 Kaczorówka 697 285 000 408,90 443,28 
12 23.09.2019 Kaczorówka 870 320 000 367,82 400,32 
13 22.08.2019 Kuźnicy Kołłątajowskiej 1 408 350 000 248,58 272,17 

14 13.08.2019 Chełmońskiego Józefa 439 170 000 387,24 424,71 
15 23.07.2019 Witkowicka 851 290 000 340,78 375,23 
16 20.05.2019 Stefanowicza Kajetana 374 127 000 339,57 378,42 
17 22.02.2019 Łokietka Władysława 1 325 351 250 265,09 300,28 
18 22.02.2019 Skotnica 1 206 361 800 300,00 339,82 

y = -3,9501x + 777,31 
R² = 0,8662 
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19 09.02.2019 Witkowicka 807 235 000 291,20 330,66 

20 29.01.2019 Ojcowska 401 130 000 324,19 368,88 

Ceny jednostkowe nieruchomości gruntowych niezabudowanych na wyżej opisanym segmencie  

i obszarze rynku, zmieniają się w przedziale 243,90 zł/m2 ÷ 410,35 zł/m2 ze średnią jednostkową ceną 

transakcyjną na poziomie 331,38 zł/m2. Po dokonanej aktualizacji ceny zmieniają się w zakresie 258,92 

zł/m2 ÷ 444,85 zł/m2 ze średnią jednostkową ceną na poziomie 358,88 zł/m2. 

Zróżnicowanie cenowe zawieranych transakcji jest spowodowane różnicami w położeniu                  

i otoczeniu nieruchomości, kształcie działki i ukształtowaniu terenu, wielkości powierzchni działki, 

dostępie do uzbrojenia oraz dostępie komunikacyjnym. Cechy nieruchomości mające największy wpływ 

na ich cenę transakcyjną oraz ich wagi ustalono na podstawie analizy rynku. Analizowano ogłoszenia 

prasowe oraz internetowe, przeprowadzano rozmowy z potencjalnymi inwestorami indywidualnymi 

oraz przedstawicielami biur nieruchomości. Dokonano także statystycznej analizy wpływu cech 

rynkowych na zmianę cen transakcyjnych nieruchomości w oparciu o dane uzyskane z aktów 

notarialnych. W oparciu o przeprowadzone analizy ustalono cechy rynkowe oraz ich wagi dla 

określonego powyżej rynku nieruchomości: 

 położenie i otoczenie (najlepiej oceniane są nieruchomości położone w bliższej odległości od 

centrum miasta, w spokojnym otoczeniu, z dobrym dostępem do infrastruktury miejskiej, najgorzej 

oceniane są nieruchomości położone w dalszej odległości od centrum, z ograniczonym dostępem 

do infrastruktury miejskiej oraz uciążliwościami występującymi w sąsiedztwie): bardzo dobre, dobre, 

umiarkowane,  

 kształt, ukształtowanie terenu (najlepiej oceniane są działki o regularnym kształcie zbliżonym do 

figury kwadratu i płaskim ukształtowaniu terenu; najgorzej oceniane są działki wąskie,  

o nieregularnym kształcie lub spadku terenu): bardzo dobry, dobry, umiarkowany,  

 wielkość powierzchni działki: bardzo dobra (poniżej 800 m2), dobra (powyżej 800 m2), 

 dostęp do sieci uzbrojenia terenu (najlepiej oceniane są działki posiadające dostęp do 

podstawowych sieci uzbrojenia terenu w granicy działki; najgorzej oceniane są działki nie 

posiadające dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu; pod uwagę brano także odległość od 

przebiegających sieci): bardzo dobry, dobry, umiarkowany, przeciętny, niekorzystny, 

 dostęp komunikacyjny (najlepiej oceniane są nieruchomości posiadające bezpośredni dostęp do 

drogi  publicznej o szerokiej, asfaltowej nawierzchni; najgorzej oceniane są nieruchomości do 

których dojazd prowadzi poprzez drogi o gruntowej nawierzchni): bardzo dobry, dobry, przeciętny, 

umiarkowany,  

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący wagi cech rynkowych. 
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9.WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI SZACOWANIA. 

Oszacowano wartość rynkową prawa własności do przedmiotowej nieruchomości według stanu na 

dzień 30.11.2020 r. i w poziomie cen na dzień 19.12.2020  r.  

Zgodnie z art. 151 Ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

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

w transakcji kupna – sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy 

maja stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji 

przymusowej.  

Uwzględniając cel i zakres wyceny, przepisy prawa, przeznaczenie nieruchomości i jej stan prawny, oraz 

informacje o nieruchomościach podobnych, właściwą procedurą do określenia wartość rynkowej 

przedmiotu wyceny według stanu na dzień 30.11.2020 r. jest podejście porównawcze, metoda 

korygowania ceny średniej. 

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego: 

„Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku właściwego ze względu na położenie 

wycenianej nieruchomości, co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego  

i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość 

nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych 

współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnicę w poszczególnych cechach tych nieruchomości.” 

Jako jednostkę porównawczą przyjęto: 

- wskaźnik ceny przypadającej na nieruchomości zabudowaną w przypadku szacowania działki wraz ze 

składnikiem budowlanym, 

- wskaźnik ceny przypadającej na 1m² powierzchni gruntu przy szacowaniu gruntu z wyłączeniem jego 

części składowych nieruchomości,   

10. OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU OPINII 

10.1. Określenie wartości  nieruchomości zabudowanej.  

Na podstawie próbki reprezentatywnej określono: 

- zaktualizowaną  transakcyjną cenę średnią nieruchomości:   Cśr = 1 023 924 zł 

- zaktualizowaną transakcyjną cenę maksymalną:    Cmax= 1 310 389 zł 

-zaktualizowaną transakcyjną cenę minimalną:    Cmin= 764 911 zł 
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WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI 

L.p. Cechy rynkowe Udział cechy 
w ΔCz  

(waga cechy) 
[%] 

Zakres współczynników 
korygujących 

Opis 
cechy 

Wartość 
współcz. 

ui 
  min max 

1 położenie i otoczenie 25% 0,187 0,320 dobre 0,253 
2 stan techniczno - użytkowy 20% 0,149 0,256 przeciętny 0,149 
3 funkcjonalność budynku 15% 0,112 0,192 umiarkowana 0,138 
4 wielkość budynku 20% 0,149 0,256 dobra 0,221 
5 wielkość działki 15% 0,112 0,192 dobra 0,152 
6 forma zabudowy 5% 0,037 0,064 dobra 0,051 
  SUMA 100% 0,747 1,280   0,964 

WR=1 023 924 zł x 0,964 = 987 062,74 zł 

WR = 987 063 zł (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote)  

10.2. Określenie wartości  nieruchomości z wyłączeniem części składowych gruntu.  

Na podstawie próbki reprezentatywnej określono: 

- zaktualizowaną  transakcyjną cenę średnią nieruchomości:   Cśr = 358,88 zł 

- zaktualizowaną transakcyjną cenę maksymalną:    Cmax= 444,85 zł 

-zaktualizowaną transakcyjną cenę minimalną:    Cmin= 258,92 zł 

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI 

L.p. Cechy rynkowe Udział cechy 
w ΔCz  

(waga cechy) 
[%] 

Zakres współczynników 
korygujących 

Opis 
cechy 

Wartość 
współcz. 

ui 

 

  min max  
1 położenie i otoczenie 25% 0,180 0,310 dobre 0,245  
2 kształt, ukształtowanie terenu 25% 0,180 0,310 bardzo dobre 0,310  
3 wielkość działki 20% 0,144 0,248 bardzo dobra 0,248  
4 dostęp do uzbrojenia 15% 0,108 0,186 bardzo dobry 0,186  
5 dostęp komunikacyjny 15% 0,108 0,186 przeciętny 0,134  
  SUMA 100% 0,721 1,240   1,123  

WRj = 358,88 zł/m2 x 1,123 = 403,02 zł/m2 

WR z wyłączeniem części składowych = 403,02 zł/m2 x 453 m2 = 185 568,06 zł 

WR z wyłączeniem części składowych = 182 568 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt 

osiem złotych)   

11. WYNIK KOŃCOWY OPINII 

Wartość rynkowa prawa własności do działki ewidencyjnej nr 248 o powierzchni 0,0453 ha 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w Krakowie przy ul. 

Malinowej 5 oszacowana według stanu na dzień 30.11.2020 r. i w poziomie cen na dzień 

19.12.2020 r. wynosi: 

987 063 zł  

(dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote)  

w tym: 

- wartość działki z wyłączeniem części składowych gruntu: 

182 568 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych)   

- wartość części składowych gruntu: 

804 495 zł 

(osiemset cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) 



Kraków ul. Malinowa 5  Km 2714/20 1183/20 

 
Strona 28 z 29 

 

 

Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości wynosi 987 063 zł i jest porównywalna ze średnią ceną 

transakcyjną notowaną za nieruchomości podobne wynoszącą 1 023 924 zł. Oszacowaną wartość 

nieruchomości uznaję za najbardziej prawdopodobną cenę, możliwą do uzyskania na wolnym rynku,  

w przypadku jej sprzedaży. Mieści się ona w granicach cen uzyskiwanych przy sprzedaży podobnych 

nieruchomości na rynku lokalnym. Odzwierciedla lokalizację, sąsiedztwo i otoczenie, dostęp 

komunikacyjny oraz dostęp do uzbrojenia tereny  a także pozostałe cechy wpływające na jej wartość.  

Z tego też względu otrzymany wynik można uznać za bliski cenie możliwej do osiągnięcia w obrocie 

rynkowym. 

12. KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE 

1. Niniejsza opinia sporządzona została zgodnie z przepisami prawa. 

2. Autorka opinii zastrzega sobie prawo wyrażenia pisemnej zgody na publikację fragmentów 

Opinii lub udostępniania jej osobom trzecim. 

3. Opinia nie może być wykorzystana do innego celu niż cel określony w niniejszym dokumencie. 

4. Wyklucza się odpowiedzialność wobec osób trzecich, w szczególności z tytułu wykorzystania 

opinii  innym celu, aniżeli został on sporządzony. 

5. Wyłącza się odpowiedzialność rzeczoznawcy za ukryte wady techniczne i prawne wycenianego 

prawa, których rzeczoznawca nie mógł zidentyfikować na podstawie uzyskanych informacji  

i dokumentacji prawnej.  

6. Oszacowana wartość nie uwzględnia wpisów w dziale IV księgi wieczystej. 

7. Określona wartość nie obejmuje kosztów transakcji kupna-sprzedaży oraz związanych z tą 

transakcją podatków i opłat. 

8. Określona wartość rynkowa nieruchomości nie zawiera podatku VAT. 

9. Oszacowano wartość nieruchomości przy założeniu, że inwestycja została zrealizowana 

zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności z przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

Autorka opracowania nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niezgodność 

przedmiotowej inwestycji z przepisami prawa i wynikłe z tego konsekwencje, w tym wpływ 

na wartość. 

10. Autorka opracowania nie posiada żadnych informacji dotyczących skażeń przedmiotowej 

nieruchomości. Wycenę sporządzono przy założeniu, że nieruchomość jest wolna od 

jakichkolwiek skażeń chemicznych, biologicznych i innych zanieczyszczeń mogących stanowić 

naruszenie obowiązującego prawa, w tym polskich norm oraz przepisów techniczno – 

budowlanych, albo mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa ludzi  

a także dla środowiska naturalnego a ponadto wartość nieruchomości oszacowano przy 

założeniu, że nie występuje obowiązek rekultywacji nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

13. ZAŁĄCZNIKI 

1. Protokół badania wypisu z rejestru gruntów,  
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2. Kopia mapy ewidencyjnej, 

3. Kopia polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z art. 175.4a Ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

 

Opinię opracowała: 

mgr inż. Alicja Krawczyk – Orkisz  


