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OPERAT  SZACUNKOWY
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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

1. Przedmiot i zakres wyceny: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana,
położona: Łódź, ul. Zwiadowcza 17.
Nieruchomość  składa się się z:

• Działki gruntu nr 200/2,  obręb P - 4, o powierzchni 
0,0513 ha;

• Działki gruntu nr 187/31,  obręb P - 4, o powierzchni 
0,0033 ha;

• Budynku wielolokalowego o konstrukcji murowanej o Puż
= 129,54 m2,

• Budynku gospodarczego,
• Przyłączy,
• Utwardzenia terenu,
• Ogrodzenia terenu.

W zakres wyceny wchodzi oszacowanie wartości rynkowej prawa 
własności nieruchomości.

2. Cel wyceny Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości w celu egzekucji 
należności pieniężnej w postępowaniu komorniczym.

3. Stan prawny Stan  prawny  nieruchomości  uregulowany  w  księdze  wieczystej
znajdującej  się  w  Sądzie  Rejonowym  dla  Łodzi-Śródmieścia  w
Łodzi, XVI  Wydział Ksiąg Wieczystych.
Właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna.

4. Przeznaczenie w MPZP Zgodnie  z  zapisami  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków
Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  Łodzi  z  28.03.2018
roku (Uchwała nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi) przedmiot
wyceny  położony jest w strefie oznaczonej jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem M3.
Budynek nie znajduje się w ochronie zabytków, na obszarze nie
objętym procesem rewitalizacji.

6. Oszacowana w podejściu dochodowym rynkowa wartość praw do nieruchomości 
wynosi:  165000 zł

7. Daty istotne w procesie wyceny

Data wykonania operatu 19-04-2019 r.

Data określenia wartości 19-04-2019 r.

Data oględzin przedmiotu 
wyceny

10-01-2019 r.

Data określenia stanu 
przedmiotu wyceny

10-01-2019 r.
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I. PODSTAWY  FORMALNE  WYCENY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
Ryszard Michałek
Zlecenie z dnia 04.12.2018 r.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona: Łódź,
ul. Zwiadowcza 17.
Nieruchomość  składa się się z:

• Działki gruntu nr 200/2,  obręb P - 4, o powierzchni 0,0513 ha;
• Działki gruntu nr 187/31,  obręb P - 4, o powierzchni 0,0033 ha;
• Budynku jednorodzinnego o konstrukcji murowanej o, Puż = 129,54 m2,
• Budynku gospodarczego,
• Przyłączy,
• Utwardzenia terenu,
• Ogrodzenia terenu.
W  zakres  wyceny  wchodzi  oszacowanie  wartości  rynkowej  prawa  własności

nieruchomości.

III. CEL WYCENY

 Oszacowanie  wartości  rynkowej  nieruchomości  w  celu  należności  pieniężnej  w
postępowaniu komorniczym.

IV. PODSTAWY PRAWNE

● Podstawowe akty prawne:
○ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z 

późniejszymi zmianami;
○ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z 
późniejszymi zmianami;

○ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z 
późniejszymi zmianami;

○ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania 
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nieruchomości.
○ Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece z 

późniejszymi zmianami
○ Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami

● Pozostałe akty prawne w tym akty prawa miejscowego.

V. PODSTAWY METODYCZNE

 Międzynarodowe Standardy Wyceny.

VI. ŹRÓDŁA INFORMACJI

• Elektroniczna księga wieczysta Nr LD1M/00009659/1 z dnia 08-01-2019 r.
• Wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków z dnia 08-01-2019 r.
• Pomiary własne w dniu oględzin.
• Oględziny nieruchomości w dniu 10-01-2019 r. + dokumentacja fotograficzna.
• Strony internetowe z danymi ekonomicznymi (elfin.pl, nbp.pl, bizzone.pl, 

money.pl, bankier.pl).
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

Łodzi z 28.03.2018 roku (Uchwała nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi
• Strony internetowe z cenami ofertowymi sprzedaży nieruchomości 

mieszkaniowych oraz  obserwacje portali biur sprzedaży dotyczące preferencji 
potencjalnych nabywców.

• Akty notarialne sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych 
zabudowanych i niezabudowanych z archiwum Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

VII. DATY ISTOTNE W PROCESIE WYCENY

Data wykonania operatu 19-04-2019 r.

Data określenia wartości 19-04-2019 r.

Data oględzin przedmiotu wyceny 10-01-2019 r.

Data określenia stanu przedmiotu wyceny 10-01-2019 r.
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VIII. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

Stan prawny nieruchomości został określony na podstawie:
• badania elektronicznej księgi wieczystej NR LD1M/00009659/1 w dniu 08-01-

2019 r.,
• wypisu z rejestru gruntów 08-01-2019 r.
• wypisu z kartoteki budynków 08-01-2019 r.

          
UJAWNIONY W KSIĘDZE WIECZYSTEJ KW LD1M/00009659/1:

W DZIALE I - WIDNIEJE WPIS:
ŁÓDŹ - POLESIE, UL. ZWIADOWCZA 17
DZIAŁKA NR 187/31, 200/2 
OBRĘB P-4 
OBSZAR CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI: 0,0546 HA
SPOSÓB KORZYSTANIA: B- TERENY MIESZKANIOWE.

W DZIALE II (WŁASNOŚĆ) - WIDNIEJE WPIS:
WŁAŚCICIEL GRUNTU:

• MARCIN OWCZARZ, SYN TADEUSZA I GRAŻYNY

W DZIALE III (CIĘŻARY I OGRANICZENIA) – WIDNIEJE WPIS:
• Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ NINIEJSZA KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KOMORNIK SĄ-

DOWY PRZY SĄDZIE  REJONOWYM DLA ŁODZI  ŚRÓDMIEŚCIA MARCIN KU-
RZYK WSZCZĄŁ EGZEKUCJĘ W SPRAWIE KM 1682/11 PROWADZONĄ Z WNIO-
SKU WIERZYCIELA MIASTA ŁÓDŹ ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ
POLESIE „ KOZINY” PRZY ULICY WAPIENNEJ 15.

• DO EGZEKUCJI  Z  NIERUCHOMOŚCI  OBJĘTEJ  NINIEJSZĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
PRZYŁĄCZYŁ SIĘ WIERZYCIEL – ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁODZI Z KTÓREGO WNIO-
SKU PROWADZONA JEST EGZEKUCJA HJ KM 199/17.
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W DZIALE IV (HIPOTEKI) – WIDNIEJE WPIS:
• HIPOTEKA PRZYMUSOWA W KWOCIE 34916,34 ZŁ Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI 
OBJĘTEJ TYTUŁEM WYKONAWCZYM NA RZECZ ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I 
KANALIZACJI  SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI.
• HIPOTEKA PRZYMUSOWA W KWOCIE 4649,55 ZŁ Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI 
OBJĘTEJ TYTUŁAMI WYKONAWCZYMI NA RZECZ GMINY MIASTA ŁODZI.

Uwaga!
W  trakcie  oględzin  ustalono,  iż  na  poddaszu  budynku,  część  pomieszczeń,

zajmuje para lokatorów, którzy twierdzą,  iż  ich najem stanowi kontynuację decyzji
administracyjnej  (gdy  budynkiem  zarządzała  Gmina  Łódź).  Lokatorzy  ci  odmówili
udostępnienia  umowy  najmu  lub  decyzji  administracyjnej.  Z  informacji  lokatorów
poddasza wynika,  iż  w parterowej „przybudówce” także zamieszkują najemcy,  lecz
mimo trzykrotnych wizyt na nieruchomości,  nie byli obecni.  W delegaturze Urzędu
Miasta  Łodzi  brak  jakichkolwiek  informacji  na  temat  ewentualnych  najemców,
ponieważ Gmina Łódź przekazuje właścicielowi nieruchomości wszelką dokumentację
wraz  z  przekazaniem  nieruchomości.  Z  właścicielem  brak  kontaktu  (w  skrzynce
pocztowej Dłużnika plik nieodebranej poczty - sugeruje dłuższą nieobecność).

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów:

Adres: ul. Zwiadowcza 17

Obręb: Łódź – Polesie; P - 4

Numer działki: 200/2

Powierzchnia: 513 m2

Numer działki: 187/31

Powierzchnia: 33 m2

KW LD1M/00009659/1

UWAGA:

1. Dane dotyczące położenia nieruchomości  i  numeru działki  ujawnione w księdze
wieczystej i na wypisie z rejestru gruntów są zgodne.
2. Wykaz budynków zawarto w wypisie z kartoteki budynków (opis w załączniku).
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3. Aktualny stan wykorzystania – część budynku mieszkalnego nieużytkowana, część
zajęta przez lokatorów.
4.  W  dniu  oględzin  nie  udostępniono  biegłej  żadnej  dokumentacji  związanej  z
naniesieniami  zlokalizowanymi  na  nieruchomości  (projekty,  pozwolenia,  mapki).  W
archiwum Urzędu Miasta Łodzi odnaleziono rzuty budynku zawarte w dokumentacji z
lat 70-tych.

IX. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar  na  którym  zlokalizowana  jest  wyceniana  nieruchomość,  na  dzień
sporządzenia  operatu  szacunkowego  nie  jest  objęty  Miejscowym  planem
zagospodarowania  przestrzennego.  Zgodnie  z  zapisem  Ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  :  „  w  przypadku  braku  planu
miejscowego  przeznaczenie  nieruchomości  ustala  się  na  podstawie  studium
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy  lub decyzji  o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” (art. 154 ust. 2).

Zgodnie  z  zapisami  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania
Przestrzennego  Miasta  Łodzi  z  28.03.2018  roku  (Uchwała  nr LXIX/1753/18  Rady
Miejskiej w Łodzi) przedmiot wyceny  położony jest w strefie oznaczonej jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oznaczone symbolem M3:
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Dostęp do drogi publicznej, ulicy Zwiadowczej dz. nr 187/32 poprzez dz. nr 187/30
(droga publiczna, wypis z rej. gruntów w załączeniu):
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Budynek  nie  znajduje  się  w rejestrze  i  w ewidencji  zabytków (budynki  oznaczane
kolorem  żółtym  i  czerwonym),  a  nieruchomość  w  obszarze  objętym  procesem
rewitalizacji (obszar zakreskowany):

Źródło: http://gis2.mapa.lodz.pl/flexviewers/zabytki/
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X. OGÓLNE DANE O NIERUCHOMOŚCI 

L O K A L I Z A C J A  I  O T O C Z E N I E

lokalizacja ogólna

Wyceniana nieruchomość znajduje się przy ul. Zwiadowczej 17, w zachodniej
strefie miasta,  w pobliżu zachodnich granic śródmieścia, w odległości ok. 175 m od
ul.  Podchorążych  i  ok.  4,6  km  od  ścisłego  centrum  miasta  (Plac  Wolności),  w
jednostce pomocniczej  Złotno.
Złotno  jest  jednym  z  atrakcyjniejszych  obszarów  Łodzi,  ze  względu  na  walory
rekreacyjne  (bliskie  położenie  względem  parku  im.  Piłsudskiego,  nazywanego
potocznie  „Zdrowie”,  ogrodu  zoologicznego  i  aquaparku  „Fala”)  oraz  bliskość
centrum miasta:
Złotno – osiedle administracyjne w zachodniej części Łodzi, w dawnej dzielnicy 
Polesie, zamieszkiwane przez 7 191 osób1; włączone do Łodzi 20 grudnia 1945. 
Osiedle administracyjne Złotno obejmuje tereny dawnych podłódzkich wsi, obecnie 
osiedli: Jasieniec, Huta Jagodnica, Jagodnica-Złotno, Stare Złotno, Brus i część 
Grabieńca. 

1 Dane z 2014 r.
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Tereny te leżą w pobliżu granicy miasta i od zachodu graniczą z gminą Aleksandrów 
Łódzki, a od południowego zachodu – z Konstantynowem Łódzkim. Przepływa przez 
nie rzeka Jasieniec. 
Zabudowę osiedla stanowią głównie domy jednorodzinne, w ostatnich latach 
powstaje tutaj dużo nowych budynków, stawianych przez osoby chcące zamieszkać z 
dala od centrum miasta. 

Lokalizację należy uznać za atrakcyjną z punktu widzenia odległości od 
centrum miasta, zaś dostępność komunikacyjną nieruchomości uznać można za 
przeciętną. Dojazd do budynku drogą asfaltową.

 

                  Usytuowanie przystanków komunikacji publicznej
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Lokalizacja szczegółowa

 

   

Widok satelitarny na tle otoczenia
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F U N K C J O N A L N O Ś Ć  I  S T A N  Z A G O S P O D A R O W A N I A  
N I E R U C H O M O Ś C I  W  Z A K R E S I E  P R Z E D M I O T U  W Y C E N Y

Działka nr 200/2:
Działka ma powierzchnię 0,0513 ha.
Posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Zwiadowczej poprzez dz. 187/31 i 187/30.
Kształt działki kwadratowy.
Nieruchomość wyceniana jest ogrodzona.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z kilkoma lokalami,  które
nie są wyodrębnione oraz budynkiem gospodarczym.
Infrastruktura w otoczeniu: woda, energia elektryczna, kanalizacja miejska, gaz.

Działka nr 187/31:
Działka ma powierzchnię 0,0033 ha.
Posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Zwiadowczej poprzez dz. 187/30.
Kształt działki prostokątny.

O P I S  B U D Y N K U  M I E S Z K A L N E G O

Budynek w głównej bryle dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, posadowiony
na działce nr 200/2.
Rok budowy: prawdopodobnie okres przedwojenny (wskazuje 

architektura, także ceglane nadproża, choć na kartotece 
budynków wskazany 1977 rok.)

      W latach 70- tych XX wieku budynek mógł być przebudowany/rozbudowany.
Powierzchnia użytkowa: 129,54 m2
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Powierzchnię użytkową ustalono w oparciu o istniejąca dokumentację projektową, zaś
powierzchnię  parterowej  dobudówki  ustalono  w  przybliżeniu,  na  podstawie
powierzchni zabudowy. 
Maksymalna wysokość poddasza wynosi ok. 2 m, co powoduje obliczenie powierzchni
użytkowej w 50 %.

Konstrukcja i wykończenie:
Budynek o konstrukcji murowanej.
Stropy prawdopodobnie betonowe.
Stolarka okienna drewniana.
Pokrycie dachu – papa.
Drzwi wewnętrzne płycinowe.
Schody betonowe.
Tynki cementowo – wapienne.
Pomieszczenia mieszkalne indywidualnie aranżowane przez najemców.
Ze względu na zadłużenie właściciela, w budynku odłączono wodę.
Budynek wykazuje wysoki poziom zużycia technicznego.
Tynki zewnętrzne można uznać za całkowicie zdewastowane przez czynniki 
atmosferyczne.
Budynek nadaje się do rozbiórki – brak ekonomicznego uzasadnienia dla 
modernizacji.

Na podstawie długości okresu eksploatacji oraz przeciętnego dopuszczalnego 
okresu eksploatacji obiektu (ok. 90 lat), a także w oparciu o ocenę wizualną, ustalono 
stopień zużycia technicznego na poziomie ok. 75 %, co oznacza niezadowalający stan 
techniczny, z koniecznością przeprowadzenia modernizacji lub rozbiórki.
W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzeń  widocznych elementów 
konstrukcyjnych mogących mieć wpływ na zwiększenie stopnia zużycia technicznego.

O P I S  B U D Y N K U  G O S P O D A R C Z E G O
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Budynek parterowy, murowany, dach drewniany, kryty papą.
Powierzchnia zabudowy: 37 m2

Budynek  w niezadowalającym stanie technicznym.
Drzwi drewniane.
Ściany z cegły ceramicznej.
Część budynku znajduje się na sąsiedniej nieruchomości, lecz nie wpływa to na 
wartość rynkową, ponieważ budynek nadaje się do rozbiórki – brak przydatności 
użytkowej.
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XI. WYBÓR METODY WYCENY

Na podstawie Art. 948 k.p.c. § 1. Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany 
przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie 
odrębnych przepisów. Jeżeli jednak nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy 
przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to 
odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, 
nowego oszacowania nie dokonuje się.

Zgodnie z art. 948.2 i art. 949 k.p.c. wynika, iż należy określić wartość rynkową 
nieruchomości, budowli i innych urządzeń oraz wartość rynkową przynależności i 
pożytków.
Definicja wartości rynkowej:

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny 
można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach 
rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar 
zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w
sytuacji przymusowej.

Uwzględniając  wszelkie  warunki  otoczenia  prawnego,  ekonomicznego  i  cechy
fizyczne  wycenianego  prawa  należy  uznać,  iż  najkorzystniejszym  sposobem
użytkowania jest wykorzystanie nieruchomości jako nieruchomość mieszkaniowa, lecz
zajęcie  części  pomieszczeń  przez  najemców  powoduje  konieczność  wyceny  w
podejściu dochodowym ( nieruchomość generuje dochód).  Stały strumień dochodu z
czynszów  determinuje  konieczność  zastosowania  metody  inwestycyjnej,  techniki
kapitalizacji prostej dochodu netto.

Na podstawie  Art.  152.  3.   ustawy o gospodarce  nieruchomościami:  „  Przy
zastosowaniu  podejścia  porównawczego  lub  dochodowego  określa  się  wartość
rynkową nieruchomości, zaś art. 153.2. „Podejście dochodowe polega na określaniu
wartości  nieruchomości  przy  założeniu,  że  jej  nabywca zapłaci  za  nią  cenę,  której
wysokość  uzależni  od  przewidywanego  dochodu,  jaki  uzyska  z  nieruchomości.
Stosuje  się  je  przy  wycenie  nieruchomości  przynoszących  lub  mogących
przynosić dochód.” 

Podejście dochodowe.

Podejście  dochodowe  polega  na  określeniu  wartości  rynkowej  przy  założeniu,  że
nabywca  nieruchomości  zapłaci  za  nią  cenę,  której  wysokość  uzależni  od
przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Powinna być stosowana przy
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wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód.

W ramach podejścia dochodowego wyróżniamy:
 metodę inwestycyjną,
 metodę zysków,

oraz techniki:
 kapitalizacji prostej,
 dyskontowania strumieni dochodów.

Metoda inwestycyjna.

Stosowana  jest  w  wycenie  nieruchomości  generujących  dochód,  jeżeli
nieruchomości  podobne  występują  jako  przedmiot  obrotu  na  rynku.  Do
nieruchomości wycenianych tą metodą należy zaliczyć:
kamienice czynszowe, obiekty biurowe, hale magazynowe oraz inne nieruchomości
przeznaczone do najmu.

Technika kapitalizacji prostej dochodu netto.

Wartość  nieruchomości  stanowi  iloczyn  strumienia  rocznych  dochodów
przynoszonych  przez  nieruchomość  i  współczynnika  kapitalizacji,  obliczona
wzorem:

V=D*1/R
gdzie:

R - stopa zwrotu z inwestycji w danej branży.
D - dochód operacyjny netto (wpływy z czynszu 

pomniejszone o koszty funkcjonowania nieruchomości  w
ujęciu rocznym).

1/R - współczynnik kapitalizacji.

Technikę tę stosuje się, gdy nieruchomość generuje stały roczny dochód.
Głównym problemem metodologicznym jest  ustalenie  stopy  kapitalizacji,  czyli
współczynnika,  będącego stosunkiem rocznego dochodu generowanego przez
nieruchomość do jej  ceny (rentowność inwestowania w nieruchomości  danego
rodzaju).

Ze  względu  na  stały,  przewidywany  strumień  dochodów,  zastosowano
metodę inwestycyjną, technikę kapitalizacji prostej dochodu netto.
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XII. ANALIZA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Łódź  leży  w  centralnej  części  Polski,  w  odległości  około  120  km  w  kierunku
południowo-zachodnim  od  Warszawy,  zamieszkałym  przez  około  0,8 mln
mieszkańców, gdzie stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi ok. 7 %. W regionie tym
Łódź  pełni  rolę  najważniejszego   centrum  administracyjnego,  przemysłowego,
naukowego i kulturalnego. Mimo lokalizacji  inwestycji  takich jak: Bosch – Siemens,
Merloni, MultiBank, mBank, Philips Łódź jest miastem, które cechuje niższy poziom
zamożności  lokalnej  społeczności  w  porównaniu  z  innymi  dużymi  aglomeracjami.
Realizacja  skrzyżowania  autostrad  w  rejonie  Strykowa  (ok.  12  km  od  Łodzi)
wygenerowała lokalizację baz przeładunkowych kilku firm spedycyjnych.
Aktualny  poziom  rozwoju  gospodarczego  Łodzi  odbiega  od  czołówki
najdynamiczniejszych  ośrodków,  do  których  należy  zaliczyć:  Warszawę,  Poznań,
Wrocław, Trójmiasto i Kraków, ale decyzja koncernu Dell o lokalizacji fabryki w rejonie
Olechowa, sprzedaż działki w rejonie ul. Piłsudskiego/ ul. Kościuszki sieci hotelarskiej
Hilton,  napływ  drobnych  inwestorów  zewnętrznych  oraz  oddanie  do  użytku
autostrady Stryków – Konin – Poznań- Warszawa - Gdańsk stanowią pewien przełom
determinujący  szybszy  rozwój  regionu  oraz  wzrost  zainteresowania  inwestorów
zewnętrznych łódzkim rynkiem nieruchomości.  Realizacja Nowego Centrum Łodzi  i
przebudowa  dworca  Łódź-Fabryczna  może  spowodować  pozyskanie  części
społeczności mieszkającej i pracującej w Warszawie.
W ciągu 5 lat Łódź ma szansę dołączyć do dynamicznie rozwijających się europejskich
aglomeracji.  Obecnie w regionie  znajduje się 240 tys.  firm. 3,4 tys.  z nich to firmy
zagraniczne,  które na przestrzeni  ostatnich 10 lat  zainwestowały 3,5  mld euro.  W
najbliższych  latach  w samej  tylko  Łodzi  ma  powstać  4  tys.  miejsc  pracy,  przede
wszystkim w sektorze IT.

Ze względu na fakt, iż budynek mieszkalny cechują obniżone walory użytkowe,
dla  celów analizy  stopy kapitalizacji,  zbadano rynek nieruchomości  zabudowanych
niewielkim i  budynkami  mieszkalnymi  (wielo-  i  jednorodzinnymi),  które  mogą być
wynajmowane,  budowanymi  do  roku  ok.  1950,  także  o  konstrukcji  drewnianej,
ponieważ w ciągu roku zbywane są pojedyncze takie nieruchomości na terenie Łodzi. 

W  kamienicach  czynszowych,  stawki  czynszu  w  lokalach  o  obniżonym
standardzie  kształtują  się  w przedziale  9-11  zł  (Kopernika  21,  Więckowskiego 28,
Struga 60, Kamińskiego 24).  

Oferty najmu w kamienicach czynszowych rozpoczynają się od 16 zł/m2 (w 
serwisie gratka.pl):
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Jednakże w kamienicach czynszowych właściciele oferują mieszkania w cenach od ok.
10 do 12 zł/m2.
Do  wyliczenia  stopy  kapitalizacji  wybrano  następujące  nieruchomości,  uznane  za
najbardziej podobne pod względem wielkości i funkcji:

1. ul.  Krokusowa,  Łódź  – własność,  nieruchomość zabudowana budyn-
kiem mieszkalnym, jednorodzinnym , prawdopodobnie z końca lat 40-tych
XX wieku. Powierzchnia użytkowa 90 m2, powierzchnia gruntu 367 m2. Data
transakcji 07.12.2018 r., cena: 295.000 zł. Wysokie podobieństwo cech fi-
zycznych do nieruchomości wycenianej. Budynek był budowany jako dwu-
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lokalowy. Dojazd nawierzchnią gruntową, asfalt w pobliżu. Uzbrojenie tere-
nu: woda, e.elektr., gaz, kan. miejska. 

2. ul. Łagiewnicka, Łódź  – własność, nieruchomość zabudowana trzykon-
dygnacyjną kamienicą przedwojenną. Powierzchnia gruntu 512 m2.   Data
transakcji 27.10.2017 r., cena: 345.000 zł. Wysokie podobieństwo cech fi-
zycznych do nieruchomości wycenianej. Dojazd asfalt. Uzbrojenie terenu:
woda, e.elektr., gaz, kan. miejska. Jeden lokal jest wynajęty. Powierzchnia
użytkowa budynku 281,64 m2. W budynku znajduje się kilka lokali miesz-
kalnych o niskim standardzie.

3. ul. Wilanowska, Łódź  – własność, nieruchomość zabudowana dwukon-
dygnacyjnym  budynkiem  jednorodzinnym  z  lat  70-tych.  Powierzchnia
użytkowa 106 m2, powierzchnia gruntu 309 m2, data transakcji 30.07.2018
r., cena: 300.000 zł. Dojazd – kamień brukowy. Uzbrojenie terenu: woda,
e.elektr., kan. miejska.
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XIII.  OSZACOWANIE  RYNKOWEJ  WARTOŚCI  NIERUCHO-

MOŚCI

Oszacowanie stopy kapitalizacji.

Łódź Łódź Łódź
Krokusowa Wilanowska Łagiewnicka

Pow. użytk. 90 106 281,64
Wielkość gruntu (ha) 367 309 512
Przychody 16416 24168 38528
Koszty 4165 4834 12137
Podatek od nieruchomości 251 235 452
Użytkowanie wieczyste 0 0 0
Remonty i konserwacje 2106 2544 6759
Administrowanie 1200 1200 3600
Media w pustostanach 108 254 676
Ubezpieczenie 500 600 650
DON 12251 19334 26391
Cena trans. 295000 300000 345000
Data transakcji 2018-12-07 2018-07-30 2017-1027

Cena zł/m2p.uż. 3278 2830 1225
R 0,042 0,064 0,076

R śr 0,061

Wpływy z czynszu.

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Czynsz
Współczyn-

nik Wpływy 

 najmu zł/m2 wypełnienia miesięczne

  m2   netto
Parter przybudówka parterowa 23,70 11,00 0,95 247,67
Lokale mieszkalne - parter 77,84 11,00 0,95 813,43
Pomieszczenia mieszkalne - podda-
sze 28,00 9,00 0,95 239,40

Razem 129,54 1300,49
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Koszty utrzymania nieruchomości.

rocznie
Podatek od nieruchomości 369,88
Remonty i konserwacje 2 707,95   
Media w pustostanach 194,31   
Administrowanie 1 800,00   
Ubezpieczenie  500,00   
RAZEM 5 572,14   

Podatek nieruchomości  ustalono na podstawie obowiązujących stawek:  0,79 zł/m2

powierzchni użytkowej budynku i 0,49 zł/m2 gruntu.
Koszt  administratora  150  zł/mc  (ok.  0,8-1  zł/m2)  –  przy  jednym  najemcy  koszty
obsługi maleją.
Koszt ogrzewania pustostanów: 6 miesięcy, 5 zł/m2Puż ogrzewania, na ok. 5 % Puż.
Koszty  zachowania  substancji  budowlanej  (remonty  i  konserwacje,  przeglądy)
ustalono w oparciu o publikację Bistyp Consulting:

Baza:  koszt  odtworzenia  na poziomie  3013,68  zł/m2 -  Bistyp  Consulting,  budynek
jednorodzinny o p.uż. 148 m2, BCOI.2.027
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Rodzaj robót udział Roczny koszt Koszt 
utrzymania średnioważony

Fundamenty 0,025 0,0012 0,0000

Izolacja 0,015 0,0200 0,0003

Ściany pięter 0,330 0,0012 0,0004

Stropy 0,055 0,0012 0,0001

Schody 0,018 0,0025 0,0000

Dach - konstrukcja 0,038 0,0060 0,0002

Dach - pokrycie 0,018 0,0220 0,0004

Stolarka okienna i drzwiowa 0,040 0,0200 0,0008

Obróbka blacharska 0,008 0,0060 0,0000

Tynki wewn. 0,045 0,0040 0,0002

Roboty malarskie 0,004 0,0750 0,0003

Elewacja - tynk 0,016 0,0150 0,0002

Podłoża i posadzki 0,063 0,0125 0,0008

Instalacje c.o. 0,021 0,0250 0,0005

Instalacje wod.-kan 0,025 0,0230 0,0006

Instalacja elektryczna 0,023 0,0200 0,0005

Instalacja gazowa 0,018 0,0200 0,0004

Inne 0,120 0,0100 0,0012

Suma 0,0069

Koszt utrzymania rocznie 2 708 zł
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Oszacowanie wartości rynkowej:

PLN
Roczne wpływy 15606
Roczne koszty utrzymania 5572
Dochód operacyjny netto 10034
Współczynnik kapitalizacji 16,441

Wartość rynkowa 164 963 zł

Wartość rynkowa nieruchomości w zaokrągleniu wynosi 165000 zł.
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XVII. WNIOSKI

1. Oszacowana w podejściu dochodowym, wartość rynkowa prawa własności 
nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka nr 200/2, nr 187/31) budynkiem 
mieszkalnym i gospodarczym, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Zwiadowczej 17, której 
stan prawny uregulowany jest w KW LD1M/00009659/1 wynosi:

Vn = 165000 zł

Oszacowany wskaźnik wartości rynkowej m. kw. Puż budynku  na poziomie ok. 
1270 zł jest skutkiem niskiego standardu i wysokiego zużycia technicznego 
budynków. Stopa kapitalizacji na poziomie 6,1 % kształtuje się w przedziale 
oczekiwanego zwrotu akceptowanego przez rynek i jest typowa dla nieruchomości 
mieszkaniowych (niskie ryzyko inwestowania – długi zwrot kapitału).
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XVIII. KLAUZULE I OGRANICZENIA

1. Operat służy wyłącznie do celu sformułowanego wcześniej.
2. Informacje od Zamawiającego przyjęto w dobrej wierze.
3. Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy budowlanej.
4.  Przy sporządzaniu operatu szacunkowego nie przeprowadzono badania   

geologicznego gruntu.
5. Wykonawca nie odpowiada za wady ukryte przedmiotowej nieruchomości.
6. Oszacowana rynkowa wartość nieruchomości  nie zawiera podatków i opłat 

jakie potencjalny nabywca będzie zobowiązany zapłacić w związku z jej 
nabyciem, w tym podatku VAT.

7. Operat szacunkowy może być wykorzystany do celu, dla którego został 
sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. W 
przypadku, gdyby wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne 
zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami operat wymaga aktualizacji.

8.  Sporządzony został zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny.

........................................... ...........................................
Data Podpis
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XIX. ZAŁĄCZNIKI

1. Polisa ubezpieczeniowa biegłego.
2. Polisa ubezpieczeniowa firmy.
3. Protokół z oględzin nieruchomości
4. Dokumentacja fotograficzna
5. Wypisy z rejestru gruntów
6. Wypis z kartoteki budynków
7. Wydruk treści księgi wieczystej
8. Mapa zasadnicza
9. Rzuty kondygnacji budynku mieszkalnego – z archiwum UM Łodzi.

Wycena: Łódź, ul. Zwiadowcza 17                                                                                                               strona  27   z  27






























































	I. PODSTAWY FORMALNE WYCENY
	II. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY
	III. CEL WYCENY
	IV. PODSTAWY PRAWNE
	V. PODSTAWY METODYCZNE
	VI. ŹRÓDŁA INFORMACJI
	VII. DATY ISTOTNE W PROCESIE WYCENY
	VIII. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI
	IX. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
	X. OGÓLNE DANE O NIERUCHOMOŚCI
	LOKALIZACJA i Otoczenie
	Funkcjonalność i stan zagospodarowania NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE PRZEDMIOTU WYCENY
	opis budynku mieszkalnego
	opis budynku GOSPODARCZEGO

	XI. WYBÓR METODY WYCENY
	XII. ANALIZA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI
	XIII. OSZACOWANIE RYNKOWEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
	XVII. WNIOSKI
	XVIII. KLAUZULE I OGRANICZENIA
	XIX. ZAŁĄCZNIKI

