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WYCIĄG Z OPINII O WARTOŚCI.  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Adres Zelków ul. Widokowa  

Księga Wieczysta VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach dla Sądu Rejonowego dla 
Krakowa – Krowodrzy prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą nr 
KR2K/00051155/0.  

Oznaczenie  
w ewidencji gruntów 

Działka ewidencyjna nr 450/2, obręb ewidencyjny Zelków, jednostka ewidencyjna 120616_2, Zabierzów 

SKRÓCONY OPIS NIERUCHOMOŚCI 

Forma władania Prawo własności. 

Lokalizacja  

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Zelków przy ul. Widokowej na terenie gminy 
Zabierzów w powiecie krakowskim. Zelków położony jest w północno wschodniej części gminy Zabierzów 
przy granicy z gminą Wielka Wieś. Jest to miejscowość o umiarkowanym stopniu urbanizacji, dostęp do 
elementów infrastruktury miejskiej zwiększa się w miarę zbliżania się do centrum miasta Krakowa. 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości, w południe od jej najbardziej 
zurbanizowanej części. Bezpośrednie otoczenie szacowanej działki stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna charakterystyczna dla małych podkrakowskich miejscowości oraz tereny niezabudowane. 
Okolica jest cicha i spokojna.    

Opis nieruchomości  

Przedmiotowa nieruchomość składa się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 450/2 o powierzchni 
0,4708 ha. Działka charakteryzuje się regularnym, zwartym kształtem zbliżonym do figury prostokąta  
o długości boków około 65 m x 72 m. Działka charakteryzuje się niewielkim spadkiem terenu w kierunku 
południowo wschodnim. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta drzewami samosiejkami, wysoką 
trawą 

Dostęp do uzbrojenia Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Sieci te przebiegają 
wzdłuż ulicy Widokowej.  

Dostęp komunikacyjny 
Działka położna jest w narożniku ulicy Widokowej oraz Kwiatów Polskich. Ulica Widokowa jest drogą   
o utwardzonej, asfaltowej nawierzchni, ulica Kwiatów Polskich to droga gruntowa.  

Przeznaczenie  
w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego  

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/454/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w 
Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w 
kierunku północnym działka ewidencyjna nr 450/2 położona w Zelkowie znajduje się w terenie oznaczymy 
symbolem MN2 – tereny zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

DANE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI 

Cel oszacowania 
Opinię sporządzono dla potrzeb postępowania komorniczego sygnatura akt XII KM S 66/21, KMS 
10/22. 

Wartość rynkowa prawa własności do działki ewidencyjnej nr 450/2                      

o powierzchni 0,4708 ha położonej w Zelkowie przy ul. Widokowej 

oszacowana według stanu na dzień 28.03.2022 r. i w poziomie cen na dzień 

02.04.2022 r. wynosi: 

1 430 055 zł 
(jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych)  

Daty oszacowania 
 
 
 
 

Operat szacunkowy wykonano: 

 w dniu 02.04.2022 r. 

 według stanu na dzień 28.03.2022 r. 

 w poziomie cen na dzień 02.04.2022 r. 

 na podstawie wizji lokalnej z dnia 28.03.2022 r. 

 

  



KM S 66/21, KMS 10/22        Zelków działka ewidencyjna nr 450/2 

Strona 3 z 16 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY. ............................................................................................................................ 4 

1.1. Przedmiot wyceny. ..................................................................................................................................................... 4 

1.2 Zakres wyceny. ........................................................................................................................................................... 4 

2. CEL WYCENY................................................................................................................................................................ 4 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA. .................................................................................................................................... 4 

3.1. Podstawy formalne..................................................................................................................................................... 4 

3.2. Podstawy materialno – prawne. .................................................................................................................................. 4 

3.3 Źródła danych merytorycznych. .................................................................................................................................. 5 

4. DATA SPORZĄDZENIA WYCENY. ............................................................................................................................ 5 

5. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. ................................................................................................... 5 

5.1. Stan prawny nieruchomości. ....................................................................................................................................... 5 

5.2. Stan techniczny i użytkowy nieruchomości ................................................................................................................. 7 

5.3 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. ................................................................... 10 

6. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU W ZAKRESIE CELU I SPOSOBU WYCENY ................................. 10 

7. WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI SZACOWANIA. ............................................................................. 14 

8. OSZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU WYCENY ................................................................. 15 

9. WYNIK KOŃCOWY WYCENY ................................................................................................................................. 15 

10. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA ............................................................................................................................... 16 

11. ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................................................. 16 

 

 

 

 

  



KM S 66/21, KMS 10/22        Zelków działka ewidencyjna nr 450/2 

Strona 4 z 16 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY. 

1.1. Przedmiot wyceny. 

Przedmiotem wyceny jest niezabudowana działka ewidencyjna nr 450/2 o powierzchni 0,4708 ha 

położona w Zelkowie, gmina Zabierzów, powiat krakowski, woj. małopolskie.  

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach dla Sądu Rejonowego dla 

Krakowa – Krowodrzy prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą nr 

KR2K/00051155/0. 

1.2 Zakres wyceny. 

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

450/2 o powierzchni 0,4708 ha położonej w Zelkowie, gmina Zabierzów, powiat krakowski, woj. 

małopolskie.  

Oszacowania dokonano według stanu nieruchomości na dzień 28.03.2022 r. i w poziomie cen na dzień 

02.04.2022 r. 

2. CEL WYCENY. 

Opinię sporządzono dla potrzeb postępowania komorniczego sygnatura akt XII KM S 66/21, KMS 

10/22. 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA. 

3.1. Podstawy formalne. 

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, pismem z dnia 27.05.2020 r. 

3.2. Podstawy materialno – prawne. 

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tekst jednolity z dnia 2 marca 2017 r. (Dz. U.  

z 2017 r.  poz. 459), 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. w Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1822, 1823, 1860, 1948 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 

2016 r.  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity  

z dnia 4 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), 

 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 790), 

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

i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109), 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz. U. z dn. 17 sierpnia 2016 r. poz. 

1263). 
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3.3 Źródła danych merytorycznych. 

 wizja lokalna przeprowadzona dnia 28.03.2022 r. 

 informacje uzyskane w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego  

w Krakowie,  

 księga wieczysta nr KR2K/00051155/0. 

 uchwała Nr XLVII/454/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie 

Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K  

w kierunku północnym,  

 akty notarialne, 

 informacje uzyskane drogą samodzielnego gromadzenia danych, 

 literatura branżowa, 

4. DATA SPORZĄDZENIA WYCENY. 

 data sporządzenia wyceny: 02.04.2022 r. 

 data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 02.04.2022 r. 

 data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu: 28.03.2022 r. 

 data dokonania oględzin nieruchomości: 28.03.2022 r. 

5. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 

5.1. Stan prawny nieruchomości. 

Przedmiotem wyceny jest niezabudowana działka ewidencyjna nr 450/2 o powierzchni 0,4708 ha 

położona w Zelkowie, gmina Zabierzów, powiat krakowski, woj. małopolskie.  

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach dla Sądu Rejonowego dla 

Krakowa – Krowodrzy prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą nr 

KR2K/00051155/0. 

Z badania księgi wieczystej nr KR2K/00051155/0 wynika: 

Dział I Oznaczenie nieruchomości: 

Województwo: małopolskie, 

Powiat: krakowski 

Gmina: Zabierzów,   

Miejscowość: Zelków, 

Numer działki: 450/2, 

Przyłączenie: 

numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę: /00024199/,  

obszar: 0,4708 ha 

Obszar (łącznie): 0,4708 ha 

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

Nie zawiera wpisu. 

Dział II – „Własność” 
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Numer udziału w prawie: 1, 

Wielkość udziału: 1/1, 

Osoba fizyczna:  

 imię pierwsze: Marcin, 

 nazwisko: Paluch, 

  imię ojca:  Krzysztof, 

 imię matki: Alina, 

Dział III – „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia”: 

Wzmianki w dziale III.  

Numer wzmianki: REP. C./KOMO/38870/22, 

Opis wzmianki: --- 

Chwila zamieszczenia: 2022-03-16, 

Numer wzmianki: DZ. KW./KR2K/1563/22/1, 

Opis wzmianki: wpis wszczęcia egzekucji,  

Chwila zamieszczenia: 2022-03-16, 

Numer wzmianki: REP.C./KOMO/181079/21, 

Opis wzmianki: --- 

Chwila zamieszczenia: 2021-12-09, 

Numer wzmianki: DZ.KW. KR2K/6992/21/1, 

Opis wzmianki: wykreślenie wszczęcia egzekucji,  

Chwila zamieszczenia: 2021-12-09, 

Numer wzmianki: REP.C./KOMO/139388/21, 

Opis wzmianki: --- 

Chwila zamieszczenia: 2021-09-23, 

Numer wzmianki: DZ. KW/KR2K/5325/21/1, 

Opis wzmianki: wpis wszczęcia egzekucji,  

Chwila zamieszczenia: 2021-09-23, 

Numer wzmianki: REP. C./KOMO/133441/21, 

Opis wzmianki: --- 

Chwila zamieszczenia: 2021-09-13, 

Numer wzmianki: DZ.KW.KR2K/5117/21/1, 

Opis wzmianki: wpis wszczęcia egzekucji,  

Chwila zamieszczenia: 2021-09-13, 

Dział IV – „Hipoteka”: 

Wzmianki w dziale IV.  

Numer wzmianki: DZ. KW./KR2K/1752/22/1, 

Opis wzmianki: wpis hipoteki, 

Chwila zamieszczenia: 2022-03-24, 
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Numer hipoteki: 3, 

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna kaucyjna, 

Suma: 214 500, 

Suma słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset, 

Waluta sumy: zł, 

Odsetki:  

 Rodzaj odsetek: zmienne,  

Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego:  

 Numer wierzytelności: 1, 

Wierzytelność: kredyt, 

Termin zapłaty: 2037-06-10, 

Rodzaj zmiany: zmiana wpisu hipoteki zwykłej w kwocie 143 000 zł na hipotekę kaucyjna do kwoty 

214 500 zł, 

Wierzyciel hipoteczny: 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną:  

Nazwa: Bre Bank S.A. Z Siedzibą w Warszawie Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi (Multibank) 

Siedziba: Warszawa, 

5.2. Stan techniczny i użytkowy nieruchomości 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Zelków przy ul. Widokowej na terenie 

gminy Zabierzów w powiecie krakowskim.  

Powiat krakowski zlokalizowany jest w północnej części województwa małopolskiego, jego siedzibą jest 

miasto Kraków. Powiat graniczy od północy z powiatem miechowskim, od zachodu z powiatami 

olkuskim i chrzanowskim, od południa z powiatem wadowickim i myślenickim, a od wschodu z 

miastem Kraków, powiatem wielickim, bocheńskim i proszowickim. Powiat zajmuje powierzchnię 

1229,62 km². Na terenie powiatu znajduje się pięć miast: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki i 

Świątniki Górne, które są siedzibami gmin miejsko- wiejskich oraz dwanaście gmin wiejskich takich jak: 

Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, 

Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.  Powiat charakteryzuje 

się wysokimi walorami krajobrazowymi, a tereny chronione stanowią około 30% jego powierzchni. Na 

terenie powiatu krakowskiego znajduje się Ojcowski Park Narodowy, parki krajobrazowe takie jak: Park 

Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, Rudniański Park Krajobrazowy, Tenczyński Park Krajobrazowy 

(Skała Kmity), Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy oraz rezerwaty przyrody. Powiat posiada wiele 

zabytków takich jak: zamki w Tęczynie, Ojcowie, Korzkwi,  klasztor w Czernej, Diabelski Most,  

poaustriackie fortyfikacje, kościoły  oraz zespół pałacowy  w Balicach. Przez teren powiatu przebiega 

autostrada A4 (Katowice-Kraków-Tarnów), drogi krajowe nr 7, 44, 79 i 94, a także drogi wojewódzkie. 

Gminy powiatu krakowskiego posiadają połączenie komunikacji aglomeracyjnej z miastem Kraków,  

obsługiwanej przez krakowski MPK.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr#Kilometr_kwadratowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czernich%C3%B3w_%28gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_ma%C5%82opolskim%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Igo%C5%82omia-Wawrze%C5%84czyce_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwanowice_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzmanowice-Przeginia_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liszki_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82owice_%28gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_ma%C5%82opolskim%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mogilany_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Su%C5%82oszowa_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Wie%C5%9B_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabierz%C3%B3w_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zielonki_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rudnia%C5%84ski_Park_Krajobrazowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tenczy%C5%84ski_Park_Krajobrazowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%82a_Kmity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biela%C5%84sko-Tyniecki_Park_Krajobrazowy
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Gmina Zabierzów położona jest na północny zachód od Krakowa. Gmina ta graniczy z Krakowem 

oraz gminami: Liszki, Krzeszowice, Wielka Wieś oraz na niewielkim fragmencie z gminą Jerzmanowice 

– Przeginia. W północnej części gminy położone są dolinki jurajskie: Dolina Kluczwody, Dolina 

Kobylańska i Bolechowicka, a gminę przecina Garb Tenczyński ze skałą Kmity w Zabierzowie. Przez 

teren gminy przebiegają szlaki turystyczne prowadzone do dolinek jurajskich. Przez gminę przepływa 

rzeka Rudawa stanowiąca rezerwuar wody pitnej dla Krakowa. Gminę przecinają ważne trasy 

komunikacyjne: autostrada Kraków – Katowice, droga krajowa z Krakowa w kierunku Katowic oraz 

trasa kolejowa Kraków – Katowice. W południowej części gminy znajduje się międzynarodowe lotnisko 

Kraków Balice. Zabierzów posiada także połączenie kolejowe między innymi z Krakowem.                                   

W Zabierzowie znajduje się stadnina koni Huculskich, oraz drewniano – murowana willa z 1901r. Na 

terenie gminy znajdują się ośrodki sportowo – rekreacyjne takie jak Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny               

z pływalnią oraz hala widowiskowo – sportową, stadion sportowy, stadniny koni, korty tenisowe. Na 

terenie Zabierzowa znajduje się specjalna strefa ekonomiczna z licznymi powierzchniami biurowymi 

wchodzącymi w skład Eximius Park.  

 

 

Zelków położony jest w północno wschodniej części gminy Zabierzów przy granicy z gminą Wielka 

Wieś. Jest to miejscowość o umiarkowanym stopniu urbanizacji, dostęp do elementów infrastruktury 

miejskiej zwiększa się w miarę zbliżania się do centrum miasta Krakowa. Przedmiotowa nieruchomość 
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położona jest w centralnej części miejscowości, na południe od jej najbardziej zurbanizowanej części. 

Bezpośrednie otoczenie szacowanej działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

charakterystyczna dla małych podkrakowskich miejscowości oraz tereny niezabudowane. Okolica jest 

cicha i spokojna.    

  
Źródło: © użytkownicy OpenStreetMap:  www.openstreetmap.org,  CC BY-SA: www.creativecommons.org 

 
Źródło: © użytkownicy OpenStreetMap:  www.openstreetmap.org,  CC BY-SA: www.creativecommons.org 

Przedmiotowa nieruchomość składa się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 450/2 o powierzchni 

0,4708 ha. Działka charakteryzuje się regularnym, zwartym kształtem zbliżonym do figury prostokąta  

o długości boków około 65 m x 72 m oraz niewielkim spadkiem terenu w kierunku południowo 

wschodnim. Wzdłuż północno zachodniej granicy działka przylega do ulicy Widokowej – jest to droga  

o utwardzonej, asfaltowej nawierzchni. Wzdłuż południowo 

zachodniej granicy działka przylega do ulicy Kwiatów Polskich – 

jest to droga o nawierzchni gruntowej, utwardzonej tłuczniem. 

Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, gazowej oraz 

wodociągowej. Sieci te przebiegają wzdłuż ulicy Widokowej. 

Działka jest niezagospodarowana, porośnięta drzewami 

http://www.creativecommons.org/
http://www.creativecommons.org/
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samosiejkami, wysoka trawą.  

  
Działka 450/2, widok na ul. Widokową    działka 450/2 

  
Działka 450/2, widok na ul. Kwiaty Polskie    Działka 450/2,   

5.3 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/454/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków               

w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od 

południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku 

północnym działka ewidencyjna nr 450/2 położona w 

Zelkowie znajduje się w terenie oznaczymy symbolem MN2 – 

tereny zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,   

 
Źródło: https://sip.gison.pl/zabierzow 

 
6. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU W ZAKRESIE CELU I SPOSOBU WYCENY 

Przedmiotem wyceny jest niezabudowana działka ewidencyjna nr 450/2 o powierzchni 0,4708 ha 

położona w Zelkowie, gmina Zabierzów, powiat krakowski, woj. małopolskie. W celu oszacowania 

wartości rynkowej przedmiotowej działki dokonano analizy rynku nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Analizą objęto 

obszar gmin Wielka Wieś oraz Zabierzów. Analizowano transakcje zawarte w okresie od stycznia 2020 

r. do chwili obecnej. Łącznie na analizowanym segmencie i obszarze rynku zanotowano ponad sześćset 

transakcji z czego najwięcej na terenie gminy Zabierzów. 
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(źródło: opracowanie własne) 

Średnia jednostkowa cena transakcyjna na terenie obydwóch gmin kształtowała się na poziomie 

około 200 zł/m2 +/- 5%. Zauważono wzrost średniej ceny jednostkowej z poziomu około 180 

zł/m2  

w roku 2020 do poziomu około 210 zł/m2 w roku 2021.  

   
(źródło: opracowanie własne) 

Najczęściej przedmiotem obrotu były nieruchomości sprzedane za ceny jednostkowe z przedziału 200 

zł/m2 – 250 zł/m2, które kształtowały rynek w około 20 %. Duży udział w rynku wynoszący po około 

13% dotyczy nieruchomości sprzedanych za ceny jednostkowe z przedziałów 125 zł/m2 – 150 zł/m2 

oraz 175 zł/m2 – 200 zł/m2 i 250 zł/m2 – 300 zł/m2. 

 
(źródło: opracowanie własne) 

Dokonano analizy wielkości sprzedanych działek. Średnia wielkość działek kształtowała się                             

na poziomie około 1600 m2 na terenie gminy Zabierzów i na poziomie niecałych 1750 m2 na 

terenie gminy Wielka Wieś.  
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(źródło: opracowanie własne)     (źródło: opracowanie własne) 

Największy udział w rynku wynoszący około 26% dotyczył gruntów o wielkości z przedziału 1000 

m2 – 1500 m2. Duże udziały w rynku wynoszące odpowiednio po 18% i 15% dotyczyły gruntów  

o powierzchni z przedziałów 750 m2 – 1000 m2 oraz 1500 m2 – 2000 m2. Działki duże o 

powierzchni przekraczającej 4000 m2 stanowią łącznie około 4% rynku. 

 
(źródło: opracowanie własne) 

Sprawdzono zależność pomiędzy ceną jednostkową nieruchomości a wielkością gruntu. W wyniku 

przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż wraz ze wzrostem wielkości nabywanego terenu spada 

jego cena jednostkowa.  

 
(źródło: opracowanie własne) 

Dokonano analizy zmian cen nieruchomości w czasie. Poniżej przedstawiono wykres obrazujący 

linie trendu wraz z jego parametrami.  

 
(źródło: opracowanie własne) 
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Poniżej przedstawiono parametry trendu.  

L.P. Parametry trendu.   

1 data najwcześniejszej transakcji 2.01.2020 
2 data najpóźniejszej transakcji 14.01.2022 
3 okres badania rynku ( dni) 743 
4 nachylenie równania trendu 0,0547 
5 rzędna równania trendu -2220,5 
6 cena najwcześniejsza z równania regresji 177,11 
7 cena najpóźniejsza z równania regresji 217,75 
8 wymiar względny trendu na dzień 0,0278% 
9 wymiar względny trendu na rok 10,68% 

 

 
(źródło: opracowanie własne) 

Dla potrzeb wyceny określono: 

- rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,   

- obszar: gminy Wielka Wieś, Zabierzów,   

- okres: 2020 r. – 2021 r.  

L.P. Nr Rep.  Data 
transakcji 

Położenie Powierzchnia 
[m2] 

Cena 
transakcyjna 

[zł] 

Jednostkowa 
cena 

transakcyjna 
[zł/m2] 

Zaktualizowana 
cena 

jednostkowa 
[zł/m2] 

1  16776/2021 17.12.2021  Rząska 2 600 850 000 326,92 337,64 
2  5927/2021 24.09.2021  Bolechowice 2 026 520 000 256,66 271,34 
3  23909/2021 22.09.2021  Zabierzów 3 800 1 000 000 263,16 278,36 
4  29252/2021 19.08.2021  Balice 2 600 665 000 255,77 273,12 
5  10475/21 10.08.2021 Modlnica 4 700 1 316 000 280,00 299,74 
6  4854/2021 07.07.2021  Brzezie 2 100 525 000 250,00 270,17 
7  9956/2021 10.06.2021  Balice 4 567 1 200 000 262,75 286,08 
8  1235/21 18.05.2021 Giebułtów 3 646 1 002 650 275,00 301,34 
9  11475/2021 06.05.2021  Bolechowice 2 005 500 001 249,38 274,18 
10  2253/2021 16.04.2021  Balice 2 116 525 000 248,11 274,31 
11  908/2021 08.04.2021  Szczyglice 2 100 630 000 300,00 332,41 
12  30827/2020 21.12.2020  Zabierzów 2 584 620 000 239,94 273,97 
13  14857/20 10.12.2020 Modlnica 2 477 656 405 265,00 303,51 
14  14857/20 10.12.2020 Modlnica 2 457 651 105 265,00 303,51 
15  10803/2020 08.12.2020  Rząska 2 046 550 000 268,82 308,06 
16  8829/20 22.07.2020 Giebułtów 3 600 870 000 241,67 287,86 
17  4478/20 16.06.2020 Modlnica 4 000 1 015 000 253,75 305,29 
18  1150/2020 01.06.2020  Zabierzów 2 000 530 000 265,00 320,15 
19  2495/19 26.03.2020 Tomaszowice 2 600 572 000 220,00 270,79 
20  1150/2020 27.01.2020  Zelków 2 000 485 000 242,50 303,42 

 

Jednostkowe ceny transakcyjne nieruchomości gruntowych niezabudowanych na wyżej opisanym 

segmencie i obszarze rynku, zmieniają się w przedziale 220 zł/m2 ÷ 326,92 zł/m2 ze średnią ceną 

jednostkową na poziomie 261,47 zł/m2. Po dokonanej aktualizacji ceny jednostkowe zmieniają się  

w zakresie 270,17 zł/m2 ÷ 337,64 zł/m2 ze średnią ceną jednostkową na poziomie 293,76 zł/m2. 
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Zróżnicowanie cenowe zawieranych transakcji jest spowodowane różnicami w położeniu i otoczeniu 

nieruchomości, kształcie działki, wielkości działki, dostępie do uzbrojenia i dostępie komunikacyjnym.  

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 Krakowa, w cichym i spokojnym otoczeniu, jednak z dobrym dostępem do 

infrastruktury miejskiej; najgorzej oceniane są nieruchomości położone w terenach peryferyjnych,              

w dalszej odległości od Krakowa; pod uwagę brano także odległość od punktów handlowych, 

usługowych, ośrodków edukacyjnych itp.): bardzo dobre, dobre, umiarkowane,   

 kształt działki (najlepiej oceniane są działki o regularnym, zwartym kształcie zbliżonym do figury 

kwadratu lub szerokiego prostokąta; najgorzej oceniane są działki niekorzystnym stosunku boków, 

kształcie nieregularnym itp.): bardzo dobry, dobry, umiarkowany,  

 wielkość działki: bardzo dobry (poniżej 0,3 ha), umiarkowana (powyżej 0,3 ha),   

 dostęp do uzbrojenia (najlepiej oceniane są działki w granicach których przebiegają wszystkie 

podstawowe sieci uzbrojenia terenu; najgorzej działki gdzie sieci uzbrojenia przebiegają w dalszej 

odległości lub brak jest dostępu do podstawowych sieci np. kanalizacyjnej lub gazowej): bardzo 

dobry, dobry, umiarkowany, przeciętny,  

 dostęp komunikacyjny (najlepiej oceniane są działki położone przy drogach asfaltowych; najgorzej 

działki położone przy drogach gruntowych): bardzo dobry, dobry, umiarkowany, przeciętny, 

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący wagi cech rynkowych. 

 
(źródło: opracowanie własne) 

7. WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI SZACOWANIA. 

Oszacowano wartość rynkową prawa własności do przedmiotowej nieruchomości według stanu na 

dzień 28.03.2022 r. i w poziomie cen na dzień 02.04.2022 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 
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mają 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 28.03.2022 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 1 m2 powierzchni gruntu 

niezabudowanego.  

8. OSZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU WYCENY 

W przyjętym do analizy zbiorze transakcji zanotowano: 

- maksymalną, zaktualizowaną cenę jednostkową:   C max  = 270,17 zł/m², 

- minimalną, zaktualizowaną cenę jednostkową:    C min = 337,64 zł/m², 

- średnią, zaktualizowaną cenę jednostkową:     C śr = 293,76 zł/m², 

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% 0,230 0,287 umiarkowane 0,230 
2 kształt działki 25% 0,230 0,287 bardzo dobry 0,287 
3 wielkość działki 20% 0,184 0,230 umiarkowana 0,184 
4 dostęp do uzbrojenia 15% 0,138 0,172 dobry 0,161 
5 dostęp komunikacyjny 15% 0,138 0,172 bardzo dobry 0,172 
  SUMA 100% 0,920 1,149   1,034 

 

WR j = 293,76 zł/m² x 1,034 = 303,75 zł/m² 

WR   = 303,75 zł/m² x 4708 m² = 1 430 055 zł 

WR = 1 430 055 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) 

  

9. WYNIK KOŃCOWY WYCENY 

Wartość rynkowa prawa własności do działki ewidencyjnej nr 450/2 o powierzchni 0,4708 

ha położonej w Zelkowie przy ul. Widokowej oszacowana według stanu na dzień 28.03.2022 r.  

i w poziomie cen na dzień 02.04.2022 r. wynosi: 

1 430 055 zł  

(jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) 
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Jednostkowa wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości wynosi 303,75 zł/m2 i jest o około 

3% wyższa niż średnia cena jednostkowa wynosząca 293,76 zł/m2. 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, kształt działki, 

dojazd oraz pozostałe cechy wpływające na jej wartość. Z tego też względu otrzymany wynik można 

uznać za bliski cenie możliwej do osiągnięcia w obrocie rynkowym. 

10. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

1. Niniejsza opinia sporządzona została zgodnie z przepisami prawa. 

2. Niniejszy operat nie może być opublikowany w całości lub w części w jakimkolwiek 

dokumencie bez zgody autorki i bez uzgodnienia z nią formy i treści takiej publikacji. 

3. Niniejszy opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w opinii.  

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. 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.  

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

transakcją podatków i opłat. 

 

Opinię opracowała: 

mgr inż. Alicja Krawczyk-Orkisz 

 

 

11. ZAŁĄCZNIKI 

1. Protokół badania wypisu z rejestru gruntów.  

2. Protokół badania mapy ewidencyjnej. 

3. Kopia polisy ubezpieczeniowej. 

 
 
 
 


