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INFORMACJA o WARTOŚCI DZIAŁKI  
(części nieruchomości opisanej w KW OL1P/00014116/1 – Sąd Rejonowy w Piszu) 

WYCIĄG z OPERATU SZACUNKOWEGO 
 

 
 
 

Oznaczenie nieruchomości: 

CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 

Działka gruntu Nr 6-2US/10ML   
(przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową/letniskową zgodnie z ustaleniami projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Okartowo, gmina Orzysz") 
 

Adres: 

OKARTOWO (gm. Orzysz)  
(pow. piski, woj. warmińsko - mazurskie) 

 

Cel wyceny: 

WYCENA DO CELÓW PRAWNYCH (określenie podstawy do ustalenia ceny sprzedaży) 
 

Właściciel nieruchomości: 

„LACUS” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709392) 

 
 
 

Powierzchnia działki gruntu Nr 6-2US/10ML  (część działki Nr 1/20 w obręb 17. Okartowo, Bp, KW 14116), 

przeznaczona na cele inwestycyjne – 2US/10ML)      -  0,2530 ha.  
 
 
 

WARTOŚĆ RYNKOWA GRUNTU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI: 

WR = 977 263,00 zł, 
(słownie – dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote).   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Autor informacji (wyciągu z operatu szacunkowego):  
 

mgr inż. Marian Sierpiński – Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia zawodowe MGPiB Nr 1298 
 
 

Data opracowania: 31 marca 2022 roku.  
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DANE FORMALNO – PRAWNE. 
  

 
 

1.1. Zleceniodawca Zleceniodawcą wyceny jest Pan Sylwester BERGOLC, 
działający w imieniu właściciela  nieruchomości „LACUS” 
Spółka z o.o., który zlecił określenie przyszłej wartości 
rynkowej części nieruchomości gruntowej we wsi Okartowo w 
gminie Orzysz w powiecie piskim, stanowiącej przeznaczony 
pod zabudowę rekreacyjno-letniskową fragment działki 
Nr 1/20.   
 
 

1.2. Wykonawca mgr inż. Marian Sierpiński – Rzeczoznawca Majątkowy. 
Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie 
szacowania nieruchomości Nr 1298, wydane przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w dniu 27 stycznia 
1995 r.  
 
 

1.3. Daty istotne dla określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny  
 

 • poziom cen  – marzec 2022 r., 

• oględziny  – 14 lutego 2022 r., 

• stan nieruchomości  – 14 lutego 2022 r., 

• opracowanie operatu  – 31 marca 2022 r.  
 
 

1.4. Przedmiot wyceny Przedmiotem opracowania jest część nieruchomości 
gruntowej - działka o roboczym numerze 6-2US/10ML, leżąca 
w zespole działek mających powstać z podziału działki Nr 
1/20 w obr. Okartowo. Przedmiotowa część nieruchomości 
położona jest we wsi OKARTOWO w powiecie piskim, 
niedaleko brzegu jeziora Tyrkło. Na działce Nr 1/20 
prowadzony był przez kilkadziesiąt ostatnich lat duży tartak 
(prowadzące na niej działalność przedsiębiorstwo prywatne – 
następca prawny przedsiębiorstwa państwowego, upadło i 
główną część jego majątku nabył obecny właściciel). Wycenie 
podlega grunt części nieruchomości – przy założeniu 
przeprowadzenia jej podziału na działki pod zabudowę 
rekreacyjną i rekreacyjno-sportową i uchwalenia dla niej 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a także 
zrealizowania planu rozwojowego nieruchomości, w ramach 
którego ma powstać pełne uzbrojenie działek i infrastruktura 
drogowa i techniczna. 
 
 

1.5. Zakres wyceny Zakresem wyceny objęto prawo własności części 
nieruchomości – działki gruntu oznaczonej roboczo 
numerem 6-2US/10ML, przeznaczonej na cele inwestycyjne 
(pod zabudowę usługowo-sportową i rekreacyjno-
letniskową), leżącej na brzegu jeziora Tyrkło.  
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1.6. Cel wyceny Określenie wartości rynkowej gruntu planowanej do 
wyodrębnienie części nieruchomości – działki Nr 6-2US/10ML, 
zlecono związku z prowadzonymi przez właściciela 
przygotowaniami do realizacji inwestycji rozwojowej. 
Przedmiot wyceny – wraz opisany jest w księdze wieczystej 
Nr OL1P/00014116/1.  
 

 

1.7. Podstawa prawna wyceny  
 

 ❖ ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (jednolity tekst w Obwieszczeniu Marszałka 

Sejmu z dnia 17 września 2021 r. - Dz. U. 2021 z 21 października 
2021 r., poz. 1899, z późniejszymi zmianami), 
   

❖ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 
2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i 
sporządzania operatu szacunkowego (Obwieszczenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 
szacunkowego - Dz. U. z dnia 26 marca 2021, poz. 555).  

 
 

1.7. Stan prawny nieruchomości  
 

 Stan prawny nieruchomości jest w pełni uregulowany. W 
IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piszu 
prowadzona jest dla niej księga wieczysta 
Nr OL1P/00014116/1. Właścicielem gruntu od dnia 30 
października 2020 r. jest prywatna osoba prawna – spółka 
kapitałowa: 
 

 

❖ „LACUS” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(REGON 368996419, KRS 0000709392).  

 

Nieruchomość jest wolna od ciężarów i obciążeń – działy 
III i IV jej księgi wieczystej na moment wyceny są wolne od 
wpisów.   

 

 
 

   

1.8. Sytuacja nieruchomości w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego 
 

 Podlegająca wycenie część nieruchomości - działka Nr 6-
2US/10ML, leży na obszarze objętym obowiązującym od 
ok. 17 lat planem zagospodarowania przestrzennego. 
Ustalenia "Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz”, 
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu 
Nr XXXIV/55/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz. Urzędowy 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 110 z dnia 23 sierpnia 

2005 r., poz. 1455) mówią, że jest ona przeznaczona jest pod 
usługi uciążliwe (symbol przeznaczenia UU). Gmina 
Orzysz – między innymi na wniosek właściciela 
przedmiotowej działki, przystąpiła do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz 
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Śniardwy, gmina Orzysz (uchwała Rady Miejskiej w 
Orzyszu Nr XXXVII/273/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.). 
Koncepcja zmiany planu stanowi załącznik Nr 2 do 
niniejszej opinii. Wartość rynkową działki określono przy 
założeniach j.w. 

 

1.9. Podstawy metodologiczne wyceny  
 

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 
roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatu szacunkowego (Dz. U. z dnia 26 marca 2021, poz. 555). 

 

1.10. Źródła informacji i materiały źródłowe 
 

 1. Treść księgi wieczystej Nr 14116 prowadzonej przez IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piszu – na 
podstawie wydruku z serwera Centralnej Ewidencji Ksiąg 
Wieczystych z dnia 31 marca 2022 r. (zamieszczono go w 
końcowej części operatu jako pierwszy z załączników).  
 

 2. Projekt podziału nieruchomości – załącznik Nr 2 do 
niniejszej opinii). 

3. Szczegółowe oględziny nieruchomości, przeprowadzone 
w dniu 14 lutego 2022 r. 
 

 4. Badania rynku lokalnego i regionalnego, analiza cen 
transakcyjnych kupna – sprzedaży prawa własności 
nieruchomości gruntowych – na podstawie aktów 
notarialnych (dane ze starostw powiatowych w regionie), 
informacje dotyczące cen sprzedaży nieruchomości i 
działek na przetargach organizowanych przez Burmistrza 
Orzysza oraz organy gmin w powiatach północno-
wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego 
oraz na terenie kraju. 

 

 5. Jako pomocniczą bazę merytoryczną wykorzystano 
Standardy zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych 
uchwalone przez Polską Federację Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych (oraz obowiązujący 
standard zawodowy Nr 1).   

 

 6. Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXVII/273/21 z 
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Okartowo w sąsiedztwie 
Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz (zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 – koncepcją zmiany pzp). 
 

 7. „Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości” Piotr 
Parzych Józef Czaja, wyd. I, Wydawnictwa AGH Kraków 
2015 r. 

 

1.11. Warunki i ograniczenia  

 1. Przedmiot wyceny charakteryzuje unikatowo atrakcyjne 
położenie. Jest fragmentem zespołu nieruchomości o 
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funkcji niemieszkalnej – stanowiła część dużej 
nieruchomości przemysłowej. Obecny właściciel 
nieruchomości – dokonał rozbiórek znajdujących się na 
niej obiektów tartaku i przestąpił do realizacji planu 
rozwojowego nieruchomości. Wycenie podlega fragment 
działki nieruchomości, mający zostać przeznaczony pod 
zabudowę rekreacyjno-letniskową (w obowiązującym od 
roku 2005 planie zagospodarowani przestrzennego jest 
ona przeznaczona pod usługi uciążliwe – UU). Przy 
założeniu uchwalenia nowej wersji planu i zrealizowania 
programu rozwojowego nieruchomości – budowy 
infrastruktury technicznej i drogowej oraz społecznej dla 
zespołu, działka o roboczym numerze 6-2US/10ML 
stanowić będzie bardzo atrakcyjny obiekt dla rynku 
nieruchomości. W ostatnich latach było w regionie 
kilkadziesiąt faktów obrotu podobnymi do wycenianej 
części nieruchomości nieruchomościami gruntowymi. 
Istnieje więc dla niej rynek  – biorąc pod uwagę tylko tę 
część, nieruchomości porównywalnych. Z tego względu 
objęty koncepcją zmiany pzp fragment nieruchomości w 
Okartowie wycenić można w podejściu porównawczym – 
metodą wyceny nieruchomości parami.   

2. Wycena obejmuje wartość część działki gruntu Nr 1/20, 
niezabudowaną i objętą obowiązującym od roku 2004 
planem zagospodarowania przestrzennego (z 
uwzględnieniem nowego przeznaczenia zgodnie z 
programem rozwoju inwestycji). 

   

 3. W wycenie określono wartość części nieruchomości dla 
prawa własności w stanie przyszłym - zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 
września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i 
sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z dnia 26 marca 

2021, poz. 555). Jest to Wartość Rynkowa - WR. Określono ją 
wg przyszłego stanu nieruchomości i cen na datę 
oględzin.  
 

4. W przypadku niepowodzenia w realizacji w/w zamierzeń 
ustalenia opinii przestają być aktualne.  

 

 5. Ustalenia operatu pozostają ważne przez okres 12 
miesięcy od daty jego opracowania, chyba, że wystąpią 
zmiany uwarunkowań prawnych nieruchomości lub 
nastąpią istotne zmiany w poziomie cen na rynku 
nieruchomości gruntowych i zabudowanych - na terenie 
województwa warmińsko – mazurskiego.  
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2. OPIS NIERUCHOMOŚCI. 
 

2.1. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI. 
 
 

Przedmiotowa część nieruchomości usytuowana jest we wsi Okartowo w 
gminie Orzysz. Wieś ta usytuowana jest nad brzegiem jeziora Tyrkło, które stanowi 
boczny basen jeziora Śniardwy. Jezioro Śniardwy stanowi największe z jezior na szlaku 
Wielkich Jezior Mazurskich.  

 
 

Lokalizację wycenianej części nieruchomości wskazano poniżej - na kopii 
fragmentu mapy regionu: 

 

 
 

Lokalizacja ogólna mającej zmienić przeznaczenie (pod zabudowę rekreacyjną i letniskową działki  
gruntu Nr 1/20, we wsi Okartowo w gminie Orzysz. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

2.2. DANE EWIDENCYJNE I OPIS CECH DZIAŁKI – STAN OBECNY. 
 

Przedmiot wyceny – działka o roboczym numerze 6-2US/10ML, stanowi 
fragment działki gruntu Nr 1/20, na której do niedawna prowadzony był tartak. 
Prowadzące go przedsiębiorstwo upadło i nowy właściciel działki opracował plan zmiany 
sposobu korzystania z tej nieruchomości i plan jej rozwoju. Działania te współgrają z 
zamierzeniami jednostki samorządu terytorialnego. Ustalenia obowiązującego nadal 
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gmina 
Orzysz”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXIV/55/05 z dnia 29 
czerwca 2005 r. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 110 z dnia 23 sierpnia 

2005 r., poz. 1455) mówią, że działka Nr 1/20 jest przeznaczona jest pod usługi uciążliwe 
(symbol przeznaczenia UU). Gmina Orzysz – między innymi na wniosek właściciela 
przedmiotowej nieruchomości, przystąpiła do sporządzenia nowej wersji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – dla części obrębu Okartowo w sąsiedztwie 
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Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz (uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu 
Nr XXXVII/273/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.). Koncepcja zmiany planu stanowi załącznik 
Nr 2 do niniejszej opinii. Wartość rynkową działki określono przy założeniu uchwalenia 
tego planu i zrealizowania planu budowy infrastruktury technicznej i drogowej oraz 
społecznej dla tego obszaru.   

 

Właścicielem gruntu przedmiotu wyceny – objętej ustaleniami koncepcji 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości – działki Nr 1/20 wg 
aktualnego jej stanu prawnego podziału, jest prywatna osoba prawna – spółka 
kapitałowa: 

   

➢ „LACUS” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709392, 

REGON 368996419,NIP 1132155295). 
 

Pełne dane ewidencyjne działki Nr 1/20 (po wprowadzeniu przez Starostwo 
Powiatowe i Piszu zmian w klasyfikacji), z której wyodrębniony zostanie teren 
wycenianej części nieruchomości oznaczonej na roboczo 6-2US/10ML, zestawiono w 
tabeli poniżej: 

Tabela Nr 1.  
 

L.p. 
Numer 

ewidencyjny 
Numer 

KW 
Rodzaj użytku 

Klasa 
gruntu 

Powierzchnia w ha Forma 
władania użytku działki 

1. 1/20 14116 
Niezabudowany grunt 
budowlany 

Bp 19,3487 19,3487  

2. Razem powierzchnia działki [ha] 19,3487 
 

 

Teren przedmiotowej części działki nie został ogrodzony. Dostęp do wycenianej 
części nieruchomości odbywa się bezpośrednio z trasy drogi krajowej Nr 16, biegnącej 
przez wieś Okartowo z Olsztyna i sąsiedniej gminy Mikołajki – do Ełku i Augustowa. 
Droga ta ogranicza działkę Nr 1/20 od południowego-zachodu. Teren działki ciągnie się 
na rozległym obszarze wzdłuż brzegów jeziora Tyrkło i tej drogi – na długości około 1,0 
km. Konfiguracja terenu części działki Nr 1/20 jest mało urozmaicona – obszar 
nieruchomości jest w zasadzie płaski, w zachodniej części jest nieco pofałdowany, opada 
w stronę południowo-wschodnią, w kierunku brzegu jeziora. Jest to pozostałość moreny 
dennej. 

 
 
 
 

Wygląd przedmiotu wyceny w dniu oględzin nieruchomości, ilustrują 
panoramiczne fotografie poniżej.  

 
 
 
 

Widok na drogę krajową i południowo-wschodni fragment działki Nr 1/20  
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Panoramiczny widok na wschodnią część objętej wyceną działki Nr 1/20 i jezioro Tyrkło.   
  

 
 

Panoramiczny widok na zachodnią część objętej wyceną działki Nr 1/20.   
  

 
 

Widok na część działki Nr 1/20 – lokalizacja działki Nr 6-2US/10ML (do brzegu jeziora).  
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Widok na zachodnią części działki Nr 1/20 – w głębi jezioro Tyrkło.  
  

 
 
 

Przedmiotowa nieruchomość i podlegający wycenie jej fragment usytuowany 
jest bardzo korzystnie – wieś Okartowo leży w centralnej części Szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich, w niewielkiej odległości od Orzysza i Mikołajek. Wieś Okartowo leży nad  
północno-wschodnią zatoką jeziora Śniardwy. Przedmiotowa działka położona jest na 
wschód od zabudowanego obszaru wsi, oddziela go od niego przesmyk łączący jeziora 
Śniardwy i Tyrkło. Dostępność do objętej wyceną części działki Nr 1/20 będzie bardzo 
dobra – zapewniać ją będzie droga wewnętrzna, odchodząca od biegnącej przez wieś 
drogi krajowej Nr 16. Z chwilą zatwierdzenia decyzji o podziale działki Nr 1/20 – zgodnie 
z nowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona na cele komunikacji 
jej część z mocy prawa stanie się własnością jednostki samorządu terytorialnego – gminy 
Orzysz. Gmina może zdecydować o uznaniu drogi wewnętrznej nieruchomości za drogę 
publiczną, choć plan rozwojowy nieruchomości zakłada, że teren mającego powstać na 
działce Nr 1/20 osiedla mieszkaniowego z zabudową rekreacyjną i letniskową oraz 
sportową, będzie terenem chronionym (prawo wjazdu będą mieć właściciele i obsługa).    

 

 

Uzbrojenie nieruchomości w media jest bardzo dobre. Leży ona na obszarze 
wyposażonym w następujące media: 

 

- Sieć wodociągową (z sieci gminnej),  
- Kanalizację sanitarną (w Okartowie funkcjonuje sieć kanalizacyjna z 

przepompowniami i układem rurociągów tłocznych),  
- Sieć elektryczną (przez północno-zachodni skraj działki biegnie napowietrzna 

linia energetyczna średniego napięcia, ze stacją transformatorową).  
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3.  ZASTOSOWANE PODEJŚCIE i METODA WYCENY. 
 
 

Nieruchomością i wycenianą jej częścią włada osoba prawna. Prawo jej 
własności obecny właściciel nabył w drodze umowy kupna. Charakteryzuje j unikatowo 
atrakcyjne położenie. Nieruchomość w Okartowie składać się będzie (zgodnie z 
koncepcją zagospodarowania) z obszarów o kilku zróżnicowanych funkcjach. 
Przedmiotem niniejszego operatu szacunkowego jest wschodni niezabudowany 
fragment działki Nr 1/20 (planowana działka Nr 6-2US/10ML, dla której  obowiązywać 
ma zgodnie z opracowaną koncepcją przeznaczenie rekreacyjno-letniskowe z prawem 
budowy domu (ML). Obszar gruntów tej części nieruchomości – na podstawie 
dostarczonego przez Zleceniodawcę projektu podziału, wynosi 0,2530 ha. Podobne do 
wyróżnionego składnika nieruchomości – planowanej działki Nr 6-2US/10ML, występują 
w obrocie rynkowym na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich i w północno-wschodnim 
regionie naszego kraju. Zgodnie z zapisem art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami możliwe jest określenie rynkowej wartości części 
działki Nr 1/20, jako terenu przeznaczonego pod inwestycje z zakresu budownictwa 
usług/sportu i mieszkaniowego (zabudowa rekreacyjna – letniskowa).  

 

Wartość rynkową nieruchomości najlepiej określić jest na podstawie zasad 
podejścia porównawczego, z zastosowaniem metody porównywania nieruchomości 
parami. W wycenie tą metodą należy stosować się do zasad, określonych we 
wspomnianym wyżej rozporządzeniu (cyt.): 

 
 

 
 

§ 4.1. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość 
cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem 
wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen. 

 

§ 4.3. Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość 
będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami 
podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny 
transakcyjne, warunki zawarcia transakcji, a także cechy tych nieruchomości 

 
 

Stosując w/w metodę szacowania zrealizowano następującą procedurę 
wyceny: 

 

o opis nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, 
o określenie rynku lokalnego poprzez ustalenie rodzaju, obszaru i okresu badania cen 

transakcyjnych, 
o przyjęcie cech rynkowych charakterystycznych dla przedmiotu wyceny i określenie 

ich wag procentowych, 
o podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości lub jej części składowych, z 

wyeksponowaniem ich cech rynkowych, 
o wybór do porównań 3-4 nieruchomości najbardziej podobnych pod względem cech 

rynkowych do nieruchomości/składnika nieruchomości będącego przedmiotem 
wyceny, wraz z podaniem ich opisu i charakterystyki, 

o utworzenie par porównawczych nieruchomości, w których cechy 
nieruchomości/składnika nieruchomości porównuje się z cechami każdej z 
wybranych nieruchomości, 

o wyliczenie poprawek stanowiących wynik uwzględnienia różnicy cech i przypisanych 
im wag pomiędzy przedmiotem wyceny a nieruchomościami wybranymi, 
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o określenie wartości przedmiotowej nieruchomości/składnika przedmiotowej 
nieruchomości z każdej pary porównawczej jako ceny transakcyjnej skorygowanej o 
sumę poprawek, 

o ostateczne określenie wartości przedmiotowej nieruchomości jako średniej 
arytmetycznej z wartości uzyskanych z porównań w poszczególnych parach. 

 
 

Na terenie powiatu węgorzewskiego i w regionie północno-wschodnim Polski 
dokonała się dość duża liczba transakcji z udziałem nieruchomości gruntowych 
położonych w pobliżu brzegów jezior, umożliwiająca przeprowadzenie analizy 
porównawczej.  

 

Przeprowadzono jedną analizę porównawczą – dla wyróżnionej z 
nieruchomości głównej planowanej działki Nr 6-2US/10ML (jako części działki Nr 1/20 
do wyodrębnienia jako samodzielna nieruchomość). Jako jednostkę porównawczą 
wybrano jednostkę powierzchni fizycznej działki. Wartość rynkową nieruchomości 
(prawa własności jej gruntów) obliczono wg formuły:  

 

𝐖𝐑  = 𝐏 × (𝐂𝐣𝐭𝐫  ±  ∑𝐯) ÷ 𝐧  
gdzie: 

WR  – wartość rynkowa, 
P    – powierzchnia fizyczna działki / działek, 
Cjtr  – jednostkowa cena transakcyjna nieruchomości porównywanej, 

v  – suma poprawek (kwotowych),  
n  – liczba uwzględnionych w analizie porównawczej transakcji. 

 
 

Wartość rynkową nieruchomości - zgodnie ze znowelizowanymi przepisami 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ((jednolity tekst w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu z dnia 17 

września 2021 r. - Dz. U. 2021 z 21 października 2021 r., poz. 1899, z późniejszymi zmianami), 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, 

▪ nie znajdują się w sytuacji przymusowej. 
 

 

W wycenie uwzględniono: 
 

1. poziom cen na rynku lokalnym,  
2. przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,  
3. wyposażenie jej w instalacje i urządzenia infrastruktury technicznej,  
4. stan zagospodarowania,  
5. położenie nieruchomości,  
6. dokonane nakłady.  

 
 
 
 

4. OBLICZENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI.  
 

4.1. ANALIZA RYNKU LOKALNEGO i REGIONALNEGO. 
 
 

Rynek obrotu nieruchomościami gruntowymi – terenami pod inwestycje 
mieszkaniowe, jest już dobrze ukształtowany. Transakcji rynkowych jest w sumie dużo, 
ale większość transakcji dotyczy obrotu nieruchomościami o małej powierzchni bądź dla 
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których nie uzyskano jeszcze prawa zabudowy. Na rynku regionalnym - w powiecie 
węgorzewskim, giżyckim, olsztyńskim, ostródzkim, mrągowskim, ełckim oraz piskim 
transakcji tego typu notowano w ostatnich latach po kilkadziesiąt w ciągu roku. Zbywano 
też grunty położone bezpośrednio nad jeziorami. Ceny transakcyjne za nieruchomości 
gruntowe niezabudowane osiągają w regionie dość wysoki pułap. Za działki pod 
zabudowę płaci się tu od około 30,0 do nawet ponad 500 zł/m2 (a w jednostkowych 
przypadkach i więcej). W przeliczeniu na jednostkę powierzchni fizycznej gruntów 
wskaźnik cenowy w zbiorze transakcji ogółem osiągał poziom od minimalnego 7,0 - 35,0 
(za duże działki lub grunty w mniej atrakcyjnych wsiach) do nawet ponad 1000,0 zł/m2 
ich powierzchni. Działki w pobliżu jezior – nawet niezabudowane (a często nawet bez 
prawa zabudowy) osiągają w regionie bardzo wysokie ceny. Na terenach miast 
powiatowych i we wsiach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dochodzą one nawet do 
300,0 – 1 000,00 zł/m2. W miastach oraz wsiach na szlaku żeglugowym Wielkich Jezior 
Mazurskich oraz Pojezierza Olsztyńskiego i Mrągowskiego – miasta Olsztyn, Ostróda, 
Iława, Giżycko, Mrągowo, Szczytno, Mikołajki, Węgorzewo i Pisz (oraz w położonych 
niedaleko nich wsiach, sprzedaż odbywa się także z najwyższym poziomem cen. 
Najwyższa cena uzyskana za niezabudowaną działkę na brzegu jeziora wyniosła 1 000 
zł/m2. Tyle w czerwcu 2021 r. zapłacono za zespół dwóch niewielkich działek w obrębie 
Tałty w gminie Mikołajki. Atrakcyjne działki pod zabudowę usługową turystyczną 
uzyskują w regionie ceny do 200,0 – 450,0 zł/m2. Podobnie jest w okolicach Orzysza i 
Ełku, a także na wschodzie regionu – w okolicach Augustowa i Suwałk. Wysokie ceny 
osiągają czasem mało atrakcyjne z pozoru nieruchomości gruntowe na terenie 
mniejszych miast lub nad jeziorami. Atrakcyjne nieruchomości rzadko trafiają do obrotu 
rynkowego – działek z opracowanym planem zagospodarowania przestrzennego lub z 
obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy sprzedaje się w powiecie węgorzewskim 
najwyżej kilka rocznie. W ostatnich trzech latach ceny zarówno nieruchomości 
zabudowanych, jak i działek, przestały szybko rosnąć, utrzymują się na tym samym 
poziomie. 

 

Z ogółu znanych transakcji do porównań wybrano 4 podobne nieruchomości 
gruntowe niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową – w tym wszystkie z działkami 
o podobnym charakterze, lecz mniejsze powierzchniowo. Do analizy porównawczej 
przyjęto fakty sprzedaży działek z terenu gmin Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko i 
Ruciane-Nida. Wymienione transakcje dobrze ilustrują aktualny stan rynku tego typu 
nieruchomości gruntowych. Transakcje ich sprzedaży miały miejsce w ostatnich 2 latach. 
Wszystkie z wybranych do porównań transakcji miały miejsce na terenach średnio i słabo 
zurbanizowanych. Z uwagi na usytuowanie jednej z nich bezpośrednio nad brzegiem 
jeziora na szlaku WJM lokalizacją tę uznano za bardziej atrakcyjną. Za miej atrakcyjną 
uznano lokalizację najmniejszej działki z wybranego zestawu – z terenu małej wsi Pilwa 
nad jeziorem Dobskim. Dwie pozostałe nieruchomości gruntowe są znacząco mniejsze, 
niż wyceniana, zlokalizowane są w pobliżu jezior, stanowiących system połączonych 
Wielkich Jezior Mazurskich.  

 
 

Analizą rynku objęto:  
 

 
 

 

❑ obszar wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.  
 

Atrybuty nieruchomości gruntowych osiągają na analizowanym rynku 
regionalnym różne poziomy. Do analizy przyjęto wyłącznie transakcje z rynku wolnego, 
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jakie zawarte zostały pomiędzy osobami fizycznymi na terenie gmin powiatu 
węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego i mrągowskiego, w tym z terenu gminy 
Węgorzewo. Z ich ogółu – w monitorowanym przeze mniej od roku 1996 do dziś okresie 
czasu, wybrano ogółem 31. faktów sprzedaży prawa własności działek. Z tej grupy 
wybrano 18, które różniły się nie więcej niż jedną cecha rynkową i połączono je w pary, 
biorąc pod uwagę najwyższą i najniższą wartość cechy (atrybutu). Na tej podstawie 
określone zostały wagi poszczególnych cech – atrybutów nieruchomości. Poza lokalizacją 
najbardziej znaczący wpływ na cenę sprzedaży ma obszar działki – im większa zbywana 
jest w niższej cenie jednostkowej. W zestawieniu i tabeli poniżej zestawiono wyniki 
analizy: 
 
 

Cena maksymalna w zbiorze transakcji wybranych do analizy – Cmax =   362,40 zł/m2,  
 
 

 

Cena minimalna w zbiorze transakcji wybranych do analizy     – Cmin  =   343,70 zł/m2.  
 

 

 

 

 
 

 

 

Stwierdzam, że dla nieruchomości wagi cech rynkowych – dla nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych w regionie, ustalono w wysokości:  

 

Tabela 2. 
 

L. p. Cechy rynkowe Poziomy cechy Waga cechy [%] 

1.  Położenie – walory lokalizacji (działki w atrakcyjnych 

miejscowościach, szczególnie z dostępem do jezior osiągają 
najwyższe ceny, na terenie tych samych wsi – w strefie pośredniej 
i bez dostępu do nich – średnie), w mniej atrakcyjnych wsiach – 
najniższe 

Bardzo dobre 

50 Dobre 

Słabe 

2.  Wielkość powierzchni - w m2 (działki o małej o małej powierzchni 

osiągają wyższe ceny jednostek porównawczych, a o powierzchni większej 
– niższe) przy różnicy w wielkości powierzchni do 250 000 m2 waga wynosi 
25%) 

Proporcjonalnie 15 

3.  Stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną – słaby (energia 
elektr., woda) dobry (energia elektryczna woda, kanalizacja), 
bardzo dobry – wszystkie media 

Bardzo dobry 

15 Dobry  

Słaby 

4.  Dostępność (najgorsza: z dojazdem po złych drogach gruntowych, 
najlepsza: dostępne z dróg głównych, waga pośrednia – 
dostępność z dróg lokalnych) 

Bardzo dobra 

10 Dobra  

Słaba 

5.  Inne cechy, mające wpływ na cenę (walory lokalizacji szczegółowej 
jakość otoczenia, uciążliwości lokalne itp),  

Ocena własna 10 

6.  ---  100 % 
 

 

Analogiczne poziomy atrybutów charakteryzują nieruchomości rolne, 
niebędące terenami inwestycyjnymi. W ich przypadku bonitacja i stan / poziom 
infrastruktury rolnej równoważny jest atrybutowi stopień wyposażenia w infrastrukturę 
techniczną).  

 

Innym zjawiskiem, obserwowanym do roku 2010 na tym rynku, był bardzo 
wyraźny wzrost cen. Wraz z kryzysem w gospodarce światowej oraz obniżeniem 
koniunktury w gospodarce naszego kraju tempo wzrostu, a niekiedy cała ta tendencja, 
uległa zahamowaniu. W latach 2010 – 2013 ceny niektórych typów nieruchomości spadły 
nawet o kilkanaście procent. Najbardziej potaniały mieszkania i nieruchomości 
użytkowe, zabudowane budynkami przemysłowymi bądź usługowymi. Spadek cen miał 
skalę znaczącą – nawet do 30%. Wpływ na pogorszenie się stanu rynku nieruchomości 
miało też wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad polityki kredytowania przez 
banki. W roku 2014 ceny niektórych typów nieruchomości ponownie zaczęły rosnąć. 
Największe wzrosty obserwowano w segmencie nieruchomości rolnych (nieduże 
obszary), które uznane zostały za bardziej dogodne inwestycje długoterminowe, niż 
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lokaty czy inwestycje finansowe. Ostatnie miesiące roku 2015 i pierwsze roku 2016 to 
okres "paniki" w tym segmencie rynku. Zbliżanie się terminu wprowadzenia zmian w 
prawie dotyczącym obrotu ziemią i niska rentowność instrumentów finansowych 
spowodowały gwałtowny wzrost cen ziemi rolnej. Nie ma on jednak uzasadnienia i 
sytuacja ta uległa uspokojeniu. Skutkiem zmian jest wyraźny spadek liczby zawieranych 
transakcji, ale nie obserwuje się spadków cen. W segmencie nieruchomości rolnych o 
większych obszarach – szczególnie leżących w bardzo atrakcyjnych miejscach, spadków 
ani wzrostów nie obserwuje się. Nie sposób jednak nie zauważyć, że ogólny poziom cen 
tego typu nieruchomości jest o 5 – 10% niższy, niż w okresie prosperity w gospodarce. 
Badaniem objęto akty notarialne sprzedaży nieruchomości na terenach gmin 
Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Mrągowo, Kruklanki, Ryn, Ełk, Ruciane-Nida, Pisz, 
Orzysz (i innych) z lat 2018 – 2019 oraz z roku bieżącego (od miesiąca stycznia 2019 r. do 
początku stycznia 2022 r.). Nieruchomości podobnego do wyróżnionego przedmiotu 
wyceny typu - zarówno zbywane dwa czy trzy lata temu, jak i w roku ubiegłym oraz 
obecnie, uzyskują coraz wyższe notowania. Tempo wzrostu cen jest dość wysokie - trend 
wzrostowy przyjęto w stwierdzonej dla gruntów (w niewielkich działkach) wysokości – 
0,50 % miesięcznie.  

 
 

Stwierdzam, że ceny jednostkowe obiektów wybranych do porównań wahają 
się:  

 

▪ w zakresie nieruchomości niezabudowanych o funkcji mieszkaniowo-
usługowe i usługowej - zbywanych z zachowaniem zasad transakcji 
wolnorynkowej:  

 

od 343,70 zł/m2 do 362,40 zł/m2. 
 
 

 
 

Ze zbioru dostępnych informacji o transakcjach rynkowych obrotu gruntami 
wybrano następujące rolne nieruchomości gruntowe niezabudowane – sprzedane na 
wolnym rynku w regionie z terenu gmin Orzysz, Węgorzewo, najbardziej podobne do 
wyróżnionej wycenianej części nieruchomości w opisanym wyżej obszarze analizy: 

 
 
 

❖ działki budowlane nad brzegami jezior (tereny pod inwestycje): 
 

 

1. nieruchomość gruntowa (niezabudowana) w 14. gminy Mikołajki – Sady – wieś 
Stare Sady  – działka gruntu o powierzchni 5 726 m2, otoczenie podobnie 
atrakcyjne – wolny na skraju zabudowy wsi nad jez. Tałty (na Szlaku Wielkich 
Jezior Mazurskich), przeznaczenie w pzp – UT/MN, dojazd bardzo dobry, 
uzbrojenie bezpośrednie bardzo dobre, bardziej atrakcyjna lokalizacja 
szczegółowa – na wysokim brzegu jeziora; cena transakcyjna 1 968 000,0 zł, 
cena jednostki porównawczej – 343,70 zł/m2, data transakcji 12 grudnia 
2019 r.,  

 

2. nieruchomość gruntowa (niezabudowana) w obrębie 14. gminy Orzysz – Nowe 
Guty – zespół dwóch działek gruntu o powierzchni 1 181 m2, otoczenie mniej 
atrakcyjne – pośród zabudowy wsi nad jez. Śniardwy (Szlak Wielkich Jezior 
Mazurskich) ale bez dostępu do jeziora, przeznaczenie w pzp – MNL (zabudowa 
mieszkaniowo-letniskowa), dojazd bardzo dobry, uzbrojenie bezpośrednie 
bardzo dobre (pełne); cena transakcyjna 428 000,0 zł, cena jednostki 
porównawczej – 362,40 zł/m2, data transakcji 16 czerwca 2020 r., 
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3. nieruchomość gruntowa (niezabudowana) w 7. gminy Mikołajki – Jora Wielka  
– działka gruntu o powierzchni 1 430 m2, otoczenie podobnie atrakcyjne – 
wolny teren poza zabudową wsi nad jez. Tałty (na Szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich), przeznaczenie w pzp – UT/MN, dojazd dobry, uzbrojenie 
bezpośrednie bardzo dobre, podobnie atrakcyjna lokalizacja szczegółowa – na 
brzegu jeziora; cena transakcyjna 500 000,0 zł, cena jednostki porównawczej – 
349,65 zł/m2, data transakcji 14 maja 2021 r., 

 

4. nieruchomość gruntowa (niezabudowana) w 8. gminy Węgorzewo – Harsz –
działka gruntu o powierzchni 3 215 m2, otoczenie mniej atrakcyjne – wolny 
teren daleko poza zabudową wsi nad jez. Dargin (na Szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich), zbyta z udziałem 2/98 cz. w prywatnej drodze dojazdowej na 
działce o powierzchni 4 889 m2, przeznaczenie w pzp – MN/ZP.UT, dojazd słaby, 
uzbrojenie bezpośrednie słabe (energia elektr. w pobliżu), mniej atrakcyjna 
lokalizacja szczegółowa – na niskim brzegu jeziora; cena transakcyjna 
1 192 000,0 zł, cena jednostki porównawczej – 359,65 zł/m2, data transakcji 15 
kwietnia 2021 r.  

 

Cena maksymalna w zbiorze wybranych transakcji   – Cmax = 362,40 zł/m2,  
 

Cena minimalna w zbiorze wybranych transakcji  – Cmin  = 343,70 zł/m2,  

Różnica         –  C’  =   18,70 zł/m2.  
Wskazane wyżej wartości jednostek porównawczych nieruchomości przyjętych 

do porównań obliczone zostały na moment zawierania transakcji. Wartość tych 
jednostek – na moment wyceny nieruchomości wycenianej, po uwzględnieniu opisanego 
wyżej trendu czasowego, opisują wartości: 

 

➢ dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych (tereny inwestycyjne):  
 

Tabela Nr 3. 
 

L. p. Nr nier.  Numer ewidencyjny 
Data zawarcia 

transakcji 

Wartość jednostki 
porównawczej na 

moment transakcji 

Trend czasowy 
[do 0,50 %/mies.] 

Wartość jednostki 
porównawczej na moment 

wyceny 

1.  I  Stare Sady 
 (gm. Mikołajki) 

12 grudnia 2019 r.  343,70 zł/m2 12,00 % 384,94 zł/m2 

2.  II  Nowe Guty 
 (gm. Orzysz) 

16 czerwca 2020 r.  362,40 zł/m2 8,50 % 393,20 zł/m2 

3.  III  Jora Wlk. 
 (gm. Mikołajki) 

14 maja 2021 r.  349,65 zł/m2 3,00 % 360,14 zł/m2 

4.  IV  Harsz 
 (gm. Pozezdrze) 

15 kwietnia 2021 r.  359,65 zł/m2 3,50 % 372,19 zł/m2 

5.  --- --- --- Wartość C  33,06 zł/m2 
 

 
 

4.2. OPIS CECH RYNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI. 
 

Analizę cech, różniących wymienione wyżej nieruchomości gruntowe w 
stosunku do objętego koncepcją planu zagospodarowania przestrzennego dla 
nieruchomości przedsiębiorstwa (część działki Nr 1/20 – działka Nr 6-2US/10ML o 
obszarze 0,2530 ha) i ich wpływ na wartość, zawierają tabele analizy porównawczej. 
Najważniejsze cechy (atrybuty), brane pod uwagę przy wycenie nieruchomości 
gruntowych oraz ich wpływ na wartość rynkową określono w tabeli poniżej. Ustalono je 
na podstawie szerszej analizy rynku, której wyniki zamieszczono we wcześniejszej części 
rozdziału (w analizie rynku). Z analizy transakcji wybranych do porównań nie wszystkie 
udaje się prawidłowo obliczyć. W tabeli Nr 5 podano też wartość kwotową poprawek. 
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➢ nieruchomości gruntowe niezabudowane:  
Tabela Nr 4. 

L .p. Cechy rynkowe 
Waga 

cechy [%] 
Nieruchomość 

wyceniana 
Nieruchomość 

Nr I 
Nieruchomość 

Nr II 
Nieruchomość 

Nr III 
Nieruchomość 

Nr IV 

1.  Położenie – walory 
lokalizacji ogólnej 

50 Bardzo dobre  Bardzo dobre Dobre  Bardzo dobre Słaba    

2.  Powierzchnia gruntów 
nieruchomości - w m2 

15 2 530 m2 5 726 m2 1 181 m2 1 430 m2 3 215 m2 

3.  Stan wyposażenia w 
infrastrukturę techn. 

15 Bardzo dobry Bardzo dobry  Bardzo dobry  Bardzo dobry Słaby  

4.  Dostępność 10 Bardzo dobra Bardzo dobra    Bardzo dobra    Bardzo dobra  Słaba 

5.  Inne cechy mające 
wpływ na cenę (ocena wł.) 10 

Nieruchomość 
atrakcyjna  

Nieruchomość  
bardziej 

atrakcyjna  

Nieruchomość 
mało 

atrakcyjna  

Nieruchomość 
atrakcyjna  

Nieruchomość 
atrakcyjna  

6.  --- 100 --- --- --- --- --- 
 
 
 

I – zakres kwotowy cech rynkowych – przy  C = 33,06 zł/m2:  
Tabela Nr 5.  

L. p. Cechy rynkowe 
Waga cechy 

[%] 
Przedział zmienności 

cechy 
Zakres kwotowy cechy 

1.  Położenie – walory lokalizacji ogólnej 
50 

Bardzo dobre 

16,52 Dobre 

Słabe 

2.  Powierzchnia gruntów nieruchomości - 
w m2 (poprawka proporcjonalna) 

15 Pi/Pmax – Pmin  4,96 

3.  Stan wyposażenia w infrastrukturę 
techniczną  15 

Bardzo dobry 

4,96 Dobry 

Słaby 

4.  Dostępność 
10 

Bardzo dobra 

3,31 Dobra 

Słaba 

5.  Inne cechy mające wpływ na cenę 10 Ocena własna 3,31 

6.  --- 100 --- 33,06 zł/m2 
 

 

 

 

4.3. OBLICZENIA WARTOŚCI RYNKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI. 
 

Obliczenie wartości rynkowej wycenianej części nieruchomości – wyodrębnionej z 
działki pierwotnej działki Nr 1/20 - 6-10ML/2US (jako gruntu budowlanego pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową na brzegu jeziora) przedstawiono w tabelach analizy 
porównawczej.  

 

NIERUCHOMOŚĆ WYCENIANA – NIERUCHOMOŚĆ Nr I 
 

Tabela Nr 6. 

L. p. Cechy rynkowe 
Waga 

cechy [%] 
Zakres kwot. 

cechy 
Nieruchomość 

wyceniana 
Nieruchomość 

Nr I 
Poprawki 

(zł/m2) 

1.  Położenie – walory 
lokalizacji ogólnej 

50 16,52 Bardzo dobre  Bardzo dobre 0,00 

2.  Powierzchnia gruntów 
nieruchomości - w m2 

15 4,96 2 530 m2 5 726 m2 3,49 

3.  Stan wyposażenia w 
infrastr. techniczną 

15 4,96 Bardzo dobry Bardzo dobry  0,00 

4.  Dostępność 10 3,31 Bardzo dobra Bardzo dobra    0,00 

5.  Inne cechy mające 
wpływ na cenę (ocena wł.) 10 3,31 

Nieruchomość 
atrakcyjna  

Nieruchomość  
bardziej 

atrakcyjna  
-3,31 

6.  --- 100 --- --- --- 0,18 zł/m2 
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Skorygowana wielkość jednostki porównawczej nieruchomości wycenianej – 
w odniesieniu do nieruchomości Nr I wynosi:  

 

WR1 = 384,94 + 0,18 = 385,12 zł/m2.  
 
 
 

NIERUCHOMOŚĆ WYCENIANA – NIERUCHOMOŚĆ Nr II 
 
 

 

Tabela Nr 7.  
 

L. p. Cechy rynkowe 
Waga 

cechy [%] 

Zakres 
kwotowy 

cechy 

Nieruchomość 
wyceniana 

Nieruchomość 
Nr II 

Poprawki 
(zł/m2) 

1.  Położenie – walory 
lokalizacji ogólnej 50 16,52 Bardzo dobre  Dobre  8,26 

2.  Powierzchnia gruntów 
nieruchomości - w m2 15 4,96 2 530 m2 1 181 m2 -1,47 

3.  Stan wyposażenia w 
infrastr. techniczną 15 4,96 Bardzo dobry Bardzo dobry  0,00 

4.  Dostępność 
10 3,31 Bardzo dobra Bardzo dobra    0,00 

5.  Inne cechy mające 
wpływ na cenę (ocena wł.) 10 3,31 

Nieruchomość 
atrakcyjna  

Nieruchomość mało 
atrakcyjna  

3,31 

6.  
--- 100 --- --- --- 10,10 zł/m2 

 
 
 

Skorygowana wielkość jednostki porównawczej nieruchomości wycenianej – 
w odniesieniu do nieruchomości Nr II wynosi:  
 

WR2 = 393,20 + 10,10 = 403,30 zł/m2.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

NIERUCHOMOŚĆ WYCENIANA – NIERUCHOMOŚĆ Nr III 
 
 

Tabela Nr 8. 

L. p. Cechy rynkowe 
Waga 

cechy [%] 

Zakres 
kwotowy 

cechy 

Nieruchomość 
wyceniana 

Nieruchomość 
Nr  III 

Poprawki 
(zł/m2) 

1.  Położenie – walory 
lokalizacji ogólnej 50 16,52 Bardzo dobre  Bardzo dobre 0,00 

2.  Powierzchnia gruntów 
nieruchomości - w m2 15 4,96 2 530 m2 1 430 m2 -1,20 

3.  Stan wyposażenia w 
infrastr. techniczną 15 4,96 Bardzo dobry Bardzo dobry 0,00 

4.  Dostępność 
10 3,31 Bardzo dobra Bardzo dobra  0,00 

5.  Inne cechy mające 
wpływ na cenę (ocena wł.) 10 3,31 

Nieruchomość 
atrakcyjna  

Nieruchomość 
atrakcyjna  

0,00 

6.  
--- 100 --- --- --- -1,20 zł/m2 

 

 

 
 

Skorygowana wielkość jednostki porównawczej nieruchomości wycenianej – 
w odniesieniu do nieruchomości Nr III wynosi:  
 

WR3 = 360,14 - 1,20 = 358,94 zł/m2.  
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NIERUCHOMOŚĆ WYCENIANA – NIERUCHOMOŚĆ Nr IV 
 

Tabela Nr 9. 

L. p. Cechy rynkowe 
Waga 

cechy [%] 

Zakres 
kwotowy 

cechy 

Nieruchomość 
wyceniana 

Nieruchomość 
Nr  IV 

Poprawki 
(zł/m2) 

1.  Położenie – walory 
lokalizacji ogólnej 

50 16,52 Bardzo dobre  Słabe   16,52 

2.  Powierzchnia gruntów 
nieruchomości - w m2 

15 4,96 2 530 m2 3 215 m2 0,75 

3.  Stan wyposażenia w 
infrastr. techniczną 

15 4,96 Bardzo dobry Słaby  4,96 

4.  Dostępność 
10 3,31 Bardzo dobra Słaba 3,31 

5.  Inne cechy mające 
wpływ na cenę (ocena wł.) 

10 3,31 
Nieruchomość 

atrakcyjna  
Nieruchomość 

atrakcyjna  
0,00 

6.  
--- 100 --- --- --- 25,54 zł/m2 

 

Skorygowana wielkość jednostki porównawczej nieruchomości wycenianej – 
w odniesieniu do nieruchomości Nr IV wynosi:  
 

WR4 = 372,19 + 25,54 = 397,73 zł/m2.  
 

Wartość rynkowa gruntów wycenianej nieruchomości – wyodrębnionej działki 
Nr 6-10ML/2US o obszarze 0,2530 ha (jako części nieruchomości objętej 
postanowieniami nowego planu zagospodarowania przestrzennego) stanowi iloczyn 
średniej arytmetycznej wartości jednostki porównawczej, otrzymanej z czterech analiz 
oraz wielkości głównego parametru nieruchomości – powierzchni fizycznej gruntów tej 
części nieruchomości. Wartość rynkowa opisanej wyżej działki Nr 6-10ML/2US wynosi:  
 

 
 
 

𝐖𝐑  = 𝟐 𝟓𝟑𝟎 ×
𝟑𝟖𝟓,𝟏𝟐 + 𝟒𝟎𝟑,𝟑𝟎 + 𝟑𝟓𝟖,𝟗𝟒 +𝟑𝟗𝟕,𝟕𝟑 

𝟒
= 𝟐 𝟓𝟑𝟎 × 𝟑𝟖𝟔, 𝟐𝟕 = 𝟗𝟕𝟕 𝟐𝟔𝟑, 𝟏𝟎 𝐳ł   

 
 

 
 

 w zaokrągleniu do pełnych złotych:  
 

WR = 977 263,00 zł, 
 

 

(słownie – dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote). 
 

 
 
 
 
 

4.4 UWAGI KOŃCOWE, KLAUZULE I OGRANICZENIA. 
 
 

1. Wartość rynkową części nieruchomości gruntowej – planowanej do 
wyodrębnienia działki Nr 6-10ML/2US jako fragmentu grupy działek w zespole 
przeznaczonym pod zabudowę usługowo-sportową i mieszkaniową - w formie 
rekreacji/letniskowej, określono na marzec 2022 r. Jest to WR - Wartość 
Rynkowa. Ustalono ją dla przyszłego stanu tej części nieruchomości – z 
uwzględnieniem postanowień koncepcji nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Określono ją na podstawie notowań rynkowych podobnych 
nieruchomości gruntowych z terenu powiatu piskiego i mrągowskiego w 
województwie warmińsko-mazurskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Wynik szacowania mieści się w górnej części przedziału cen rynkowych, 
uzyskiwanych przez atrakcyjne nieruchomości gruntowe w najatrakcyjniejszych 
miejscowościach Mazur.  
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2. Ustalenia operatu pozostają ważne przez okres 12 miesięcy od daty jego 
opracowania, chyba, że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych nieruchomości 
lub nastąpią istotne zmiany w poziomie cen na krajowym rynku nieruchomości 
gruntowych. 

 
 

3. Niniejszy operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa. Służyć może wyłącznie do celu określonego w punkcie 1.6 i do żadnego 
innego nie może mieć zastosowania.  

 
 

4. Operat nie może być bez mojej zgody publikowany w jakimkolwiek dokumencie 
ani w całości, ani też w części oraz bez uzgodnienia treści i formy publikacji. 
Dotyczy to również udostępniania go osobom trzecim.  

 
 

5. Wyceniający nie ponosi odpowiedzialności za zatajone wady prawne i ukryte 
wady techniczne nieruchomości, mające wpływ na jej wartość.  

 

6. Oświadczam, że operat spełnia wymogi niezależności i bezstronności. Z 
przedstawicielami i pracownikami właściciela nieruchomości (Zleceniodawcą 
wyceny), a także osobami im bliskimi, nie łączą mnie żadne stosunki rodzinne lub 
zawodowe, ani też żadne inne powiązania lub zależności, które mogłyby 
ograniczyć niezależność sporządzonej wyceny.  

 
 
 
 

OPRACOWAŁ:  
Mrągowo, dnia 31 marca  2022 roku.  
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5.   ZAŁĄCZNIKI. 
 
 
 

5.1. Kopia wydruku księgi wieczystej Nr 14116. - str. 28. 
 

 
5.2. wstępny projekt podziału (koncepcja pzp). - str. 37. 

 
 
5.3. Kopia fragmentu mapy ewidencyjnej. - str. 38. 

 
 

5.4. Zestawienie powierzchni projektowanych działek. - str. 41. 
 
 
5.5. Kopia certyfikatu ubezpieczenia RM od odpowiedzialności cywilnej. - str. 45. 
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5.1. Kopia wydruku księgi wieczystej Nr 14116. 
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5.2. Wstępny projekt podziału działki 1/20 (koncepcja zmiany pzp). 
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5.3. Kopia fragmentu mapy ewidencyjnej. 
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5.4. Zestawienie powierzchni projektowanych działek. 
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5.5. Kopia certyfikatu ubezpieczenia RM od odpowiedzialności cywilnej.  

 


