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PODSTAWOWE INFORMACJE Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

Adres 

nieruchomości:  

Ul. Kochanowskiego, działka ewidencyjna nr 99/1, obręb 0271, Miasto Tarnów,  

woj. małopolskie 

Opis i określenie 

nieruchomości:  

 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną 

nr 99/1 o pow. 0,0435 ha obr. 0271, Miasto Tarnów. 

Działka ewidencyjna nr 99/1 położona jest blisko centralnej części Miasta Tarnowa,  

przy ul. Kochanowskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi 

pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz tereny 

usługowe.  

Działka ma kształt regularny, zbliżony do równoległoboku, o wymiarach  

ok 24 m x 18 m. Teren działki jest płaski. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej od strony północnej, do asfaltowej drogi gminnej – ul. Kochanowskiego. 

Aktualnie wjazd na działkę zagrodzony siatką, nieurządzony. 

Nieruchomość nie jest uzbrojona. Pełne media znajdują się na działkach sąsiednich, 

tj. prąd, woda, gaz oraz kanalizacja. 

Na dzień wizji w terenie na działce znajdują się cztery blaszane garaże, nietrwale 

związane z gruntem.  
 

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym  

w Tarnowie księga wieczysta nr TR1T/00149394/0. 
 

Cel wyceny: 
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej na potrzeby postępowania upadłościowego. 

Oszacowana 

wartość: 

 

Wartość rynkowa udziału 37/200 części w nieruchomości niezabudowanej: 

8 676,50  

/ osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100 / 

W tym wartość garaży:  

823,25 zł / osiemset dwadzieścia trzy tysiące 25/100 / 

 

 

Data określenia 

wartości 

nieruchomości: 

 

06 maj 2020  r.                 

 

Data sporządzenia 

operatu:  
12 maj 2020 r. 

 

 

Autor opracowania  

i podpis: 

 

mgr inż. Beata Siadek                                                     

nr upr. 5315                                                                     
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU WYCENY 

1.1. Przedmiot wyceny 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 99/1 o pow. 0,0435 ha 

obr. 0271, Miasto Tarnów. 

Działka ewidencyjna nr 99/1 położona jest blisko centralnej części Miasta Tarnowa, przy ul. Kochanowskiego. 

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

wielorodzinna oraz tereny usługowe. Na dzień wizji w terenie na działce znajdują się cztery blaszane garaże.  
 

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnowie księga wieczysta  

nr TR1T/00149394/0. 

 

1.2. Zakres wyceny 

Zakresem wyceny objęte jest prawo własności nieruchomości gruntowej, według stanu praw i rzeczy oraz 

cen na dzień wyceny. 

 

2. CEL WYCENY 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, na potrzeby przeprowadzenia 

postępowania upadłościowego. 

 

 

3. PODSTAWY SPORZĄDZENIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

3.1 Podstawa formalna 

Podstawę formalną stanowi zlecenie wyceny z dnia 27 kwietnia 2020 r. przez Pana Sławomira Horbaczewski.  

 

3.2. Podstawy materialno – prawne 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020  r. poz. 65); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.); 

• Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 

roku poz. 1945 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 06 lipca 1921 roku o księgach wieczystych i hipotece (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 2204) 

• Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 poz. 498) 

 

3.3. Podstawy metodologiczne 

• „Podstawy wyceny nieruchomości” A. Hopfer, H. Jędrzejewski, R. Źróbek, S. Źróbek; TWIGGER, Warszawa 

2001r.; 

• „Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych”, R. Cymerman, Wydanie V, 2019 r. 

• „Procedury określania wartości nieruchomości”, R. Cymerman, A. Hopfer, Polska Federacja Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych – Warszawa 2016 rok; 

• Raporty rynkowe nt rynku nieruchomości, literatura fachowa, publikacje; 

• Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych. 
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3.4. Źródła danych merytorycznych 

• Wizja lokalna przedmiotu wyceny przeprowadzona w dniu 06 maja 2020  r.; 

• Badanie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnowa; 

• Badanie zapisów w Ewidencji Gruntów prowadzonej przez Urząd Miasta w Tarnowie; 

• Badanie zapisów księgi wieczystej TR1T/00149394/0, stan na dzień 12 maj 2020  r.; 

• Informacje zawarte na portalu internetowym www.zsip.umt.tarnow.pl; 

• Informacje dotyczące wycenianych nieruchomości; 

• Własna baza danych dla nieruchomości podobnych do wycenianych. 

 

 

4. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA WYCENY 

• Data sporządzenia wyceny:               12 maj 2020 r. 

• Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:   06 maj 2020  r. 

• Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:    06 maj 2020  r. 

• Data dokonania oględzin nieruchomości:     06 maj 2020  r. 

 

 

5. OPIS NIERUCHOMOŚCI  

5.1. Stan prawny nieruchomości 

Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Stan prawny został zbadany na dzień 12 maj 2020 r. poprzez 

Internetowy Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. 
 

Dla nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 99/1, obr. 0271 M. Tarnów, prowadzona jest przez 

Sąd Rejonowy w Tarnowie, księga wieczysta nr TR1T/00149394/0.  
 

Dział I – oznaczenie nieruchomości:  

Województwo: małopolska, powiat: M. Tarnów, Powiat: Tarnów M., Miejscowość: Tarnów; 

dz. 99/1, obr. 0271, sposób korzystania: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane  

lub w trakcie zabudowy, pow. 0,0435 ha 

Dział I SP - Spis praw związanych z własnością:  

Brak wpisu. 

Dział II – własność: 

Współwłasność:  

Udział 37/200 – Sławomir Horbaczewski 

Udział 37/200 – Mirosław Horbaczewski 

Udział 126/200 – Andrzej Knap 

Dział III – ciężary i ograniczenia:  

Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, ponieważ 

współwłaściciel tej nieruchomości Andrzej Knap zmarł a prawo własności udziału w nieruchomości 

tą księgą objętej stanowiącego jego własność na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia 

sporządzonego w dniu 12 lutego 2015r przez Dorotę Tyczyńską-Grzeszyk notariusza w Warszawie 

Rep.A. nr 293/2015 przysługuje: Małgorzacie Bogumile Pomianowskiej I Markowi Robertowi 

Knap. – ograniczenie to nie wpływa na wartość nieruchomości. 

Dział IV – hipoteki: 

Brak wpisu 
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OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W EWIDENCJI GRUNTÓW  

Województwo:    małopolskie 

Powiat:    M. Tarnów 

Jednostka ewidencyjna:  126301_1, M. Tarnów  

Obręb ewidencyjny:   Nr 0271, 0271 
  

Numer działki Położenie 
Powierzchnia 

[ha] 

Użytek i klasa bonitacyjna 
Nr księgi wieczystej 

Rodzaj Pow. [ha] 

99/1 - 0,0435 Bp 0,0435 
TR1T/00149394/0 

 Razem: 0,0435 

 

Występuje zgodność danych zawartych w ewidencji gruntów z danymi z księgi wieczystej. 
 

 

5.2. Stan techniczno- użytkowy 
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Lokalizacja ogólna i bezpośrednie otoczenie nieruchomości  

Działka ewidencyjna nr 99/1 położona jest blisko centralnej części Miasta Tarnowa, przy ul. Kochanowskiego. 

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

wielorodzinna oraz tereny usługowe. W odległości ok 100 m na południe przebiegają czynne tory kolejowe. 

Odległość nieruchomości do centrum miasta wynosi do ok 2 km. Podstawowe zaplecze handlowo- usługowe, 

przystanki autobusowe, zaplecze medyczne, znajduje się w odległości do ok 1 km. 
 

Powierzchnia nieruchomości gruntowej 

Działka ewidencyjna nr 99/1 posiada powierzchnię 0,0435 ha. 
 

Dostęp do drogi publicznej  

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony północnej, do asfaltowej drogi gminnej – 

ul. Kochanowskiego. Aktualnie wjazd zagrodzony siatką, nieurządzony. Dostęp do działki odbywa się od 

strony wschodniej, poprzez działkę prywatną. 
 

Uzbrojenie nieruchomości  

Nieruchomość nie jest uzbrojona. Pełne media znajdują się na działkach sąsiednich, tj. prąd, woda, gaz oraz 

kanalizacja. 
 

Warunki fizyczne i możliwości zagospodarowania  

Działka ma kształt regularny, zbliżony do równoległoboku, o wymiarach ok 24 m x 18 m. Teren działki jest 

płaski. Na dzień wizji w terenie na działce znajdują się cztery blaszane garaże o wymiarach  

ok 3,00 m x 5,00 m, nietrwale związane z gruntem. Podłoże w garażach wybetonowane.  

Brak informacji na temat wieku garaży. Na podstawie zdjęć fotogrametrycznych ustalono, że dwa garaże były 

na gruncie już w 2003 roku. Kolejny garaż pojawił się ok. 2012 roku. Czwarty garaż widnieje na zdjęciach od  

ok 2015 r.  

Kształt działki pozwala na jej optymalne zagospodarowanie. Brak informacji na temat wydanej decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej nieruchomości. 

 

5.3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Dla przedmiotowego terenu brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie  

z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnowa 

zatwierdzonym Uchwałą nr LVII/705/2014 z dnia 25 września 2014 r., działka nr 99/1 obr. 0271 znajduje się  

w terenach M2 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej ekstensywnej. 

 

 

6. RODZAJ OKREŚLANEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, ZASTOSOWANE PODEJŚCIE, METODA I TECHNIKA 

WYCENY 

6.1. Przesłanki wyboru metody i techniki 

Art. 154 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (tj. Dz. U. 2020, poz. 65) stanowi, 

że „Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca 

majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w 

planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości 

podobnych.”  

Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. 

Definicję wartości nieruchomości przyjęto według art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami, w treści: Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką 
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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. 

Pojęcie szacunkowa kwota oznacza wyrażoną w pieniądzu kwotę, którą, można uzyskać  

w transakcji rynkowej w dniu, na który wartość została określona. Jest to najlepsza cena, którą może uzyskać 

sprzedawca oraz najbardziej korzystna cena, którą, zgodzi się zapłacić kupujący. Kwota ta nie dotyczy ceny, 

która została podwyższona lub obniżona ze względu na szczególne warunki lub okoliczności, takie jak np. 

sprzedaż z bonifikatą. 

Aby określona wartość stanowiła szacunkową kwotę powinny być spełnione m.in. założenia, tj: 

• strony nie znajdują się w sytuacji przymusowej - oznacza, że każda ze stron transakcji dąży do jej zawarcia 

bez przymusu 

• kupujący ma stanowczy zamiar zawarcia umowy – to osoba, która chce i która nie jest zmuszona do 

kupna. Określenie to odnosi się do kupującego, który nie jest nazbyt zdeterminowany by dokonać 

zakupu po jakiejkolwiek cenie. Jest to nabywca, który kupuje w realiach aktualnego rynku i który nie 

zapłaci ceny wyższej od aktualnej ceny na rynku. Rzeczoznawca majątkowy nie może przyjmować 

nierealnych założeń dotyczących warunków panujących na rynku ani też zakładać, że wartość rynkowa 

jest większa aniżeli cena, którą, rozsądnie rzecz biorąc, można uzyskać na rynku. 

• sprzedający ma stanowczy zamiar zawarcia umowy - to osoba, która nie jest ani nazbyt gorliwa,  

ani zmuszona do sprzedaży, ani gotowa czekać na uzyskanie ceny, która nie jest możliwa do uzyskania 

na aktualnym rynku. Sprzedawca mający stanowczy zamiar zawarcia umowy ma motywację, by sprzedać 

nieruchomość na warunkach rynkowych, za najlepszą cenę możliwą do uzyskania na wolnym rynku, 

jakakolwiek byłaby to cena. Istniejące po stronie konkretnego właściciela będącego zbywcą, 

uwarunkowania nie są brane pod uwagę, ponieważ sprzedawca mający stanowczy zamiar zawarcia 

umowy oznacza typowego właściciela. 
 

Przepisy stawiają wymóg, aby wartość rynkowa była właściwa w danym momencie, na który została 

określona. Może to być data opracowania operatu szacunkowego lub wcześniejsza. Wartość podana  

w operacie szacunkowym odzwierciedla stan rynku oraz uwarunkowania istniejące w dniu wyceny, a nie 

w dniu wcześniejszym lub późniejszym.  
 

W niniejszym operacie szacunkowym, wyceny wartości nieruchomości gruntowej, dokonano  

z wykorzystaniem podejścia porównawczego, metody korygowania ceny średniej, przy przyjęciu najbardziej 

optymalnego sposobu użytkowania. 

Garaże znajdujące się na nieruchomości określono z wykorzystaniem podejścia kosztowego, metody kosztów 

odtworzenia, technika elementów scalonych. 

 

6.2. Charakterystyka zastosowanego podejścia i metody wyceny 

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta 

odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. 

Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej 

oraz w razie konieczności uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Do porównań należy 

wykorzystywać nieruchomości podobne, które były przedmiotem sprzedaży w okresie najbliższym, 

poprzedzającym dzień wyceny.  

Podejście to stosuje się przy założeniu, że znane są ceny transakcyjne nieruchomości podobnych do 

nieruchomości wycenianej, warunki dokonania transakcji, a także cechy wpływające na te ceny,  

a zwłaszcza na ich zróżnicowanie. 
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Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się 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 różnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości.  

Procedura wyceny w metodzie korygowania ceny średniej jest następująca: 

• Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych i cechach, stanowiącego 

podstawę wyceny; 

• Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny; 

• Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na rynku 

nieruchomości; 

• Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych; 

• Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych; 

• Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przestawieniem jej ocen w odniesieniu do przyjętej skali 

cech rynkowych; 

• Obliczenie ceny średniej Cśr ze zbioru cen transakcyjnych, stanowiącego podstaę wyceny oraz ustalenie 

ceny minimalnej Cmin i ceny maksymalnej Cmax. 

• Podanie charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej Cmin i nieruchomości o cenie maksymalnej Cmax 

z wyeksponowaniem ich ocen w odniesieniu do przyjętej skali cech rynkowych; 

• Obliczenie brzegowych wartości współczynników korygujących „u” jako ilorazów cen ekstremalnych do 

ceny średniej; 

• Określenie wielkości współczynników korygujących, wynikających z ocen wycenianej nieruchomości  

z uwzględnieniem określonych granic i położenia ceny średniej w przedziale [Cmin ; Cmax ];  

• Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości wg formuły: WN = CŚR* uW 

• Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości jednostkowej i liczby 

jednostek porównawczych. 
 

W przypadku, gdy szacowana nieruchomość posiada oceny cech lepsze od nieruchomości o cenie najwyższej 

lub gorsze od nieruchomości o cenie najniższej, można wykorzystać zasadę ekstrapolacji przy wyznaczaniu 

poprawek w opisywanej metodzie. 
 

Przy zastosowaniu opisywanej metody można stosować dodatkowy współczynnik korekcyjny „K"  

z przedziału [0,90; 1,10]. Współczynnik ten może być uwzględniony wyłącznie w szczególnych, uzasadnionych 

przypadkach, na przykład, gdy nieruchomość posiada wady lub zalety wykraczające poza cechy rynkowe lub 

występuje wyraźna zmiana relacji pomiędzy popytem i podażą. Uwzględnienie współczynnika korekcyjnego 

K winno być w każdym przypadku uzasadnione przez rzeczoznawcę majątkowego przez sformułowanie 

odpowiedniej klauzuli. 
 

 

Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości stosuje się podejście kosztowe. Określa się 

oddzielnie wartość gruntu i oddzielnie wartość jego części składowych. Za wartość gruntu przyjmuje się 

koszty, jakie należałoby ponieść na zakup gruntu o takich samych cechach. Za wartość części składowych 

gruntu przyjmuje się kwotę równą kosztom ich odtworzenia pomniejszoną o wartość zużycia tych części 

składowych. Przez zużycie rozumie się utratę wartości szacowanej nieruchomości wynikłą z jej zużycia 

technicznego (fizycznego) i funkcjonalnego (użytkowego). 
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Przy metodzie kosztów odtworzenia określa się, ile wyniosłyby koszty odtworzenia części składowych gruntu 

przy zastosowaniu tej samej technologii i materiałów, których użyto do wzniesienia lub powstania tych części 

składowych. 

 

Istotą podejścia kosztowego jest przyjęcie założenia, że nabywca nieruchomości nie będzie skłonny zapłacić 

za nieruchomość więcej niż wyniosą koszty wzniesienia nieruchomości w takiej samej technologii lub funkcji, 

w tym samym miejscu i przy takim samym stopniu zużycia. 

 

Konsekwencją przyjęcia takiego założenia jest wyróżnienie dwóch rodzajów kosztów: 

-kosztu odtworzenia 

-kosztu zastąpienia. 

 

Dla zastosowania metody kosztów odtworzenia niezbędne jest dysponowanie danymi technicznymi  

o wycenianych obiektach budowlanych, danymi o cenach materiałów i robót budowlanych oraz o stopniu 

zużycia technicznego i funkcjonalnego tych obiektów. 

Koszt odtworzenia oznacza koszt zbudowania obiektu identycznego (dokładnej kopii) z obiektem będącym 

przedmiotem wyceny. Przy określaniu wartości rzeczoznawca majątkowy uwzględnia taki sam projekt, 

wyposażenie, jakość prac budowlanych i uwzględnia w kalkulacji kosztów zarówno wszystkie wady, braki, jak 

i zbędne elementy wyposażenia lub konstrukcji czy leż materiały wychodzące już z użycia. Do kosztów 

odtworzenia zalicza się również koszty wybudowania urządzeń towarzyszących ściśle związanych z obiektem 

wycenianym, przygotowanie i uporządkowanie terenu oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej i 

nadzoru budowlanego. Określając koszt odtworzenia obiektu należy zatem podać aktualne na dzień wyceny 

koszty wybudowania jego repliki. Jedynie w przypadku, gdy materiały, z których zbudowano obiekt dzisiaj są 

już niedostępne na rynku, przy określaniu wartości należy przyjmować ceny materiałów najbardziej 

zbliżonych do materiałów użytych. 

Koszty odtworzenia budynku wycenianego pomniejsza się z tytułu zużycia technicznego i funkcjonalnego. 

Istotne jest również określenie pozostałego okresu, w którym budynek będzie jeszcze mógł być użytkowany, 

co wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zamierzeń właściciela 

nieruchomości. 
 

W niniejszym opracowaniu określono go wykorzystując technikę elementów scalonych - koszt wytworzenia 

części składowych nieruchomości określa się na podstawie ilości poszczególnych elementów scalonych. 

 

Zużycie techniczne określono na podstawie wzorów Rossa – metodą nieliniową, dla budynków 

utrzymywanych w warunkach przeciętnych, tj:  

SZT = [ t(t+T) / (2*T2) ] * 100% 
Gdzie : 

T – przewidywany okres trwałości obiektu w latach 

t – wieku budynku, obiektu w latach 
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7. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO 

Dla potrzeb wyceny przeanalizowano odpowiednio: 

a) Rodzaj rynku – analizie poddano rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych 

pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o porównywalnym charakterze i atrakcyjności, 

stanowiących przedmiot prawa własności; 

b) Obszar rynku – obszar Miasta Tarnowa, woj. małopolskie. 

c) Okres badania cen – przebadano ceny transakcyjne w okresie od maja 2018 roku  

do marca 2020 roku; 

d) Rynkowe cechy nieruchomości - określono na podstawie zebranych informacji w terenie oraz z biur 

obrotu nieruchomościami, uwzględniając preferencje potencjalnych nabywców; 

 

7.1 Ogólna charakterystyka Miasta Tarnowa. 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w mieście Tarnów. 

Powiat tarnowski ziemski zlokalizowany jest we wschodniej części Małopolski. Graniczy  

z województwem podkarpackim (od wschodu), z powiatem gorlickim (od południowego wschodu),  

z dąbrowskim ( od północy), z nowosądeckim (od południowego zachodu) i brzeskim (od zachodu). Powiat 

tarnowski ma powierzchnię 1 416 km2 i zajmuje ponad 8,8% powierzchni województwa małopolskiego. 

Powiat tworzy 16 gmin (Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, 

Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno) w tym 

7 miast: Ciężkowice, Radłów, Ryglice, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno oraz 188 sołectw, 209 miejscowości. 

Tarnów to miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie małopolskim, leżące nad 

rzeką Białą i Dunajcem.  

W obecnych granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię ok. 72,4 km², którą zamieszkuje  

ok. 113 tyś. mieszkańców. Jest ważnym ośrodkiem turystycznym i kulturalnym województwa małopolskiego. 

Położony w południowo- wschodniej części kraju, jest ważnym węzłem w komunikacji drogowej i kolejowej. 

Tarnów leży na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 73 i 74. Dodatkowo przez miasto przebiega autostrada A4 

łącząca Niemcy z Ukrainą.  

Powiat tarnowski leży na pograniczu dwóch krain geograficznych: Pogórza Ciężkowicko – Rożnowskiego  

i Kotliny Sandomierskiej. Powoduje to znaczne zróżnicowanie hydrograficzne, klimatyczne, warunków 

glebowych oraz dużą różnorodność fauny i flory.  

Ważną dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Gospodarstwa rolne są własnością prywatną, a ich przeciętna 

powierzchnia wynosi 3,2 ha. Lasy zajmują ponad 20% powierzchni całego powiatu tarnowskiego.  

Tarnów jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym z wyspecjalizowanymi zakładami 

chemicznymi, maszynowymi, metalowymi, budowlanymi, szklarskimi i spożywczymi. Istotną dziedziną 

tarnowskiej gospodarki jest również przemysł. W mieście swoją siedzibę mają Zakłady Mechaniczne, Zakłady 

Cukiernicze, Fabryka Silników Elektrycznych TAMEL S.A., Poldim S.A. oraz ABM SOLID S.A. z branży 

budowlanej. W dzielnicy Mościce znajdują się Zakłady Azotowe, a także siedziba Grupy Azoty, która jest 

drugim największym koncernem chemicznym Europy. 

Na terenie Tarnowa od 1999 roku istnieje Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. Część klastera jest objęta 

specjalną strefą ekonomiczną (podstrefa SSE w Krakowie). W skład TKP S.A. wchodzą cztery parki 

przemysłowe: 

• Tarnowski Regionalny Park Przemysłowy;  

• Park Przemysłowy "Czysta I" i "Czysta II";  

• Park Przemysłowy "Mechaniczne";  

• Zielony Park Przemysłowy "Kryształowy". 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_na_prawach_powiatu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_%28dop%C5%82yw_Dunajca%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dunajec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%9Bcice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_Azotowe_w_Tarnowie-Mo%C5%9Bcicach
http://grupaazoty.com/pl/kontakt/dane
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Około 95% działających na terenie powiatu podmiotów gospodarczych to zakłady prywatne. Są to głównie 

zakłady rzemieślnicze, często o długoletniej tradycji - kowalstwo, hafciarstwo, wytwórczość w drewnie, 

zakłady przetwórstwa spożywczego. Na terenie powiatu istnieje bardzo dobrze rozwinięty przemysł szklarski. 

Produkuje się tutaj wysokiej jakości szkło artystyczne i gospodarcze. 

W Tarnowie istnieją bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej (miasto posiada  

ok. 45 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych) czy konnej. Tarnów to „Polski Biegun Ciepła” - 

średnia roczna temperatura wynosi 8 °C i jest najwyższa w Polsce. 

 

7.2 Analiza rynku lokalnego dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe wykazała, że grunty te są cały czas przedmiotem znacznego zainteresowania. Potencjalni 

kupujący wybierają znacznie częściej nieruchomości niezabudowane, celem zrealizowania własnego projektu 

zabudowy, niż grunty zabudowane, z narzuconym projektem domu. Ceny tego typu nieruchomości aktualnie 

albo utrzymują się na stałym poziomie, albo minimalnie spadają. Dodatkowo zainteresowaniu budową 

sprzyjają jeszcze niskie oprocentowania kredytów. Polacy poszukują głównie gruntów w miejscowościach 

sąsiadujących z większymi aglomeracjami. Najbardziej popularne powierzchnie działek to od ok. 1 000 m2 do 

ok. 2 000 m2. 

W celu określenia wartości rynkowej wycenianej nieruchomości przeanalizowano rynek 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne położone na terenie miasta Tarnowa, w okresie od maja 2018 r. do marca 2020 r. Ustalono, 

że rynek ten jest wystarczająco rozwinięty.  

W trakcie badania rynku zwracano uwagę na działki charakteryzujące się cechami zbliżonymi do cech 

nieruchomości wycenianej, głównie pod względem wielkości działki, lokalizacji i sąsiedztwa, z dostępem do 

drogi oraz do mediów. Poszukiwano głównie transakcji nieruchomościami o powierzchniach zbliżonych do 

nieruchomości  wycenianej.  

We wskazanym okresie zanotowano kilkadziesiąt transakcji kupna- sprzedaży nieruchomości stanowiących 

niezabudowaną działkę gruntową, podobnych do nieruchomości wycenianej. Ceny kształtowały się  

w granicach ok. 80 zł/m2 (działki małe, nieregularne, nieuzbrojone) do ok. 130 zł/m2 (działki o korzystnym 

kształcie, z dobrą lokalizacją) powierzchni gruntu w zależności od cech nieruchomości. 

 

Zgodnie z wnioskami z  analizy lokalnego rynku nieruchomości określono iż na rynku gruntów 

niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ceny uzależnione są od 

wielu czynników, z których decydujące znaczenie mają następujące: 

Lp. Cechy – atrybuty Waga cechy ( % wpływ na wartość) 

1 Lokalizacja 20 % 

2 Dojazd do działki 15 % 

3 Powierzchnia działki 20 % 

4 Uzbrojenie nieruchomości  20 % 

5 Warunki fizyczne i możliwości zagospodarowania 25 % 
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Dla potrzeb oszacowania przyjęto następującą skalę ocen: 

Lp. Cecha rynkowa Ocena Opis 

1. 
Sąsiedztwo 
i położenie 

Dobre 
Położenie blisko centrum miasta, bardzo dobre zaplecze handlowo- usługowe. 
Sąsiedztwo terenów o podobnym charakterze. popularna dzielnica Tarnowa, dobry 
dostęp do komunikacji i infrastruktury a także do szkół, zaplecza handlowego,  

Optymalne 
Nieruchomość oddalona od centrum miejscowości, optymalny dostęp i odległość do 
komunikacji i infrastruktury a także do szkół, zaplecza handlowego lub w sąsiedztwie 
zlokalizowany obiekty uciążliwe (obiekty przemysłowe, autostrada, tory kolejowe). 

2. Dojazd do działki 

Dobry Łatwy dojazd drogą asfaltową lub gruntową utwardzoną, prawnie uregulowany. 

Optymalny 
Dojazd drogą urządzona, prawnie uregulowany, mogą występować utrudnienia w 
dostępie do nieruchomości, nieurządzony zjazd na posesje 

Słaby Brak prawnego dostępu do drogi publicznej lub droga dojazdowa nieurządzona. 

3. 
Powierzchnia 

działki 

Korzystna Cała działka o powierzchni od 700 m2 do 1500 m2  włącznie  

Optymalna Cała działka o powierzchni poniżej 700 m2 lub Powyżej 1500 m2 

4. 
Uzbrojenie 

nieruchomości 

Dobre 
Działka uzbrojona lub brak max 1 , media na działce lub w bezpośrednim zasięgu – 
działka sąsiednia. 

Przeciętne Media niepełne, pozostałe w odległości do 50 m 

Słabe Pojedyncze media, znaczne oddalenie lub problemy z podłączeniem mediów. 

5. 

Uwarunkowania 
fizyczne, 

możliwości 
zagospodarowania 

Dobre 
Kształt działki regularny, prostokątny, trapezowy lub kwadratowy, korzystny; Teren 
płaski. Brak utrudnień w zagospodarowaniu działki. 

Średnie 
Kształt zbliżony do trapezu, trójkąta lub prostokąta o średnio korzystnym stosunku 
boków. Utrudnienia w zagospodarowaniu terenu, teren nachylony. 

Słabe 
Kształt wąski, mocno wydłużony lub nieregularny. Brak możliwości wykorzystania jako 
samodzielną działkę budowlaną. 

 

Po przeanalizowaniu wyników i odrzuceniu skrajnych oraz niereprezentatywnych par określono trend 

czasowy, który dla gruntów pod zabudowę mieszkaniową wynosi ok. 0.35%/miesiąc (4,20%/rok). Powyższe 

wskazuje, że w badanym okresie ceny nieruchomości wykazywały stabilizację. W związku z powyższym brak 

potrzeby korygowania cen ze względu na upływ czasu. 
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Po wybraniu transakcji najbardziej zbliżonych do nieruchomości wycenianej oraz odrzuceniu transakcji  

o wartościach skrajnych i rodzących wątpliwości pod względem atrybutów, które powinna spełniać transakcja 

rynkowa, zestawiono wyniki analizy w poniższej tabeli: 

Lp. 
Data 

transakcji 
Gmina / Obręb Pow. działki [m2] 

Cena 

transakcyjna [zł] 
Cena [zł/1 m2] 

1 08.06.2018 M. Tarnów 276 1205 120 550,00 zł 100,04 zł 

2 22.06.2018 M. Tarnów 281 1678 160 000,00 zł 95,35 zł 

3 02.07.2018 M. Tarnów 101 707 93 540,00 zł 132,31 zł 

4 10.07.2018 M. Tarnów 109 1344 144 000,00 zł 107,14 zł 

5 18.10.2018 M. Tarnów 288 452 55 000,00 zł 121,68 zł 

6 25.10.2018 M. Tarnów 276 861 86 000,00 zł 99,88 zł 

7 07.11.2018 M. Tarnów 276 779 90 000,00 zł 115,53 zł 

8 28.11.2018 M. Tarnów 276 1271 127 100,00 zł 100,00 zł 

9 29.11.2018 M. Tarnów 109 1068 112 500,00 zł 105,34 zł 

10 28.12.2018 M. Tarnów 276 1538 154 000,00 zł 100,13 zł 

11 28.12.2018 M. Tarnów 212 804 66 500,00 zł 82,71 zł 

12 31.01.2019 M. Tarnów 209 924 92 400,00 zł 100,00 zł 

13 12.02.2019 M. Tarnów 276 714 90 000,00 zł 126,05 zł 

14 18.04.2019 M. Tarnów 281 627 75 000,00 zł 119,62 zł 

15 07.05.2019 M. Tarnów 292 1082 100 000,00 zł 92,42 zł 

16 07.06.2019 M. Tarnów 282 1179 125 000,00 zł 106,02 zł 

 

Wyznaczenie zakresu  wskaźników korygujących:  

Cśr [ zł/m2] = 106,51 

Cmin [ zł/m2] = 82,71 

Cmax [ zł/m2] = 132,31 

Wd (Cmin/Cśr) = 0,7765 

Wg (Cmax/Cśr) = 1,2422 
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8. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI - dz. 99/1 obr. 0271, M. Tarnów 

8.1 Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

Opis nieruchomości wycenianej oraz nieruchomości o cenie najwyższej oraz najniższej 

Lp. Rodzaj cechy 

Nieruchomość wyceniana Nieruchomość o cenie najniższej Nieruchomość o cenie najwyższej 

dz. 99/1,  
pow. 0,0435 ha 

obr. 0271, M. Tarnów,  

Poz. 11, obr. 212,  

M. Tarnów 

Poz. 3, obr. 101, 

M. Tarnów 

1 
Lokalizacja  
i położenie 

Optymalna (0) Optymalna Optymalna 

2 
Dostęp do drogi 

publicznej 
Optymalny (1)  Słaby Dobry 

3 
Wielkość i kształt 

działki 
Optymalna (0) Korzystna Korzystna 

4 
Uzbrojenie 

nieruchomości 
Przeciętne (1) Słabe Przeciętne 

5 
Możliwości 

zagospodarowania 
Średnie (1) Dobre Dobre 

 

Parametry przyjęte do wyceny: 

 

Obliczenie jednostkowej wartości rynkowej dla przedmiotowej nieruchomości: 

 
Udział cechy w 

wyjaśnianiu 
zmian cen ki 

Zakres zmienności 
współczynnika koryg. 

Ki* umin /  ki* umax 

Zakres zmienności skal cech 
(atrybutów) 
amin  /  amax 

Cecha nieruch. 
Wycenianej aw 

Wartość współ. 
Koryg. Dla wyc. 

Nieruch. Ui 

Lokalizacja i 
sąsiedztwo 

20% 0,1553 0,2484 0 1 0 0,1553 

Dostęp do drogi  15% 0,1165 0,1863 0 2 1 0,1514 

Wielkość 
nieruchomości 

20% 0,1553 0,2484 0 1 0 0,1553 

Uzbrojenie 
nieruchomości 

20% 0,1553 0,2484 0 2 1 0,2019 

Możliwości 
zagospodarow. 

25% 0,1941 0,3107 0 2 1 0,2524 

suma 1,0000 0,7765 1,2422    Uw = 0,9163 

 

Wartość jednostkowa wycenianej nieruchomości Wj/m2 = CŚR * UW   106,51 * 0,9163 = 97,60 

Powierzchnia wycenianej nieruchomości  PNB 435 m2 

Wartość rynkowa nieruchomości  WNB = Wj/m2 * PNB  42 453,87 

 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej   

wynosi w zaokrągleniu: 

WNB= 42 450,00 zł 

czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 
 

 

  

Ustalenie zakresu cen na podstawie bazy [zł/ m2] Cmin= 82,71 Cmax= 132,31 Cśr= 106,51 

Ustalenie zakresu współczynników korygujących umin= 0,7765 umax= 1,2422 - 
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8.2. Określenie kosztu odtworzenia elementów znajdujących się na nieruchomości – garaży blaszanych 

Wyceny kosztu odtworzenia elementów nie występujących w katalogach dokonano poprzez ustalenie 

średniej ceny rynkowej nowego elementu. Powierzchnia garaży została ustalona na podstawie pomiaru  

w terenie. Przyjęto trwałość garaży na poziomie ok 40 lat. 

 

Lp 
Nazwa elementu 

scalonego 

Jednostka 

obmiaru 

Ilość jednostek 

miary 

Koszt 

jednostkowy 

elementu  / 

Średnia cena 

rynkowa 

Współczynni

k regionalny 

Koszt 

nowego 

elementu 

Zużycie 

techniczne 

Koszt przy 

uwzględnieniu 

zużycia 

technicznego 

1 

Garaż blaszany 

jednostanowiskowy  

3m x 5m 

sztuka 
2 /  

z 2002 roku 
1 386,30 - 2 772,60 30% 1 940,82 

2 

Garaż blaszany 

jednostanowiskowy  

3m x 5m 

sztuka 
1 /  

Z 2012 roku 
1 386,30 - 1 386,3 12% 1 219,94 

3 

Garaż blaszany 

jednostanowiskowy  

3m x 5m 

sztuka 
1 /  

Z 2015 roku 
1 386,30 - 1 386,3 7% 1 289,26 

Razem: 4 450,02 

 

Koszt odtworzenia 4 garaży blaszanych znajdujących się na nieruchomości wynosi w przybliżeniu 

4 450,00 zł / cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych/ 

 

8.3. Wartość rynkowa nieruchomości 

Wartość rynkowa nieruchomości określona została jako suma wartości gruntu oraz elementów znajdujących 

się na nieruchomości, tj:  

WN = 42 450,00 zł + 4 450,00 zł = 46 900,00 zł / czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych/ 

Udział 37/200 części w nieruchomości wynosi :  

8 676,50 / osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100 / 

W tym wartość garaży:  

823,25 zł / osiemset dwadzieścia trzy tysiące 25/100 / 

 

9. WNIOSKI I UZASADNIENIE WYNIKU 

Określona szacunkowa wartość rynkowa prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 99/1 o pow. 0,0435 ha, obr. 0271, Miasto Tarnów, 

powiat tarnowski, woj. małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi Księgę Wieczystą  

nr TR1T/00149394/0, według stanu praw i rzeczy na dzień wyceny i poziomu cen z maja 2020 roku,  

w udziale 37/200 części, wynosi: 

8 676,50 / osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100 / 

W tym wartość garaży:  

823,25 zł / osiemset dwadzieścia trzy tysiące 25/100 / 
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Oszacowana wartość nieruchomości została uznana jako najbardziej prawdopodobna cena możliwa do 

uzyskania w warunkach wolnego rynku. Wartość nieruchomości jest aktualna na dzień sporządzenia operatu 

szacunkowego.  

Operat szacunkowy sporządzono zgodnie ze standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych. 

 

 

10. KLAUZULE I OGRANICZENIA 

• Wycena została sporządzona w celu określonym w niniejszym operacie; 

• Operat może być wykorzystany wyłącznie przez Zleceniodawcę wymienionego w punkcie 3.1  i dla celu 

określonego w punkcie 2. niniejszego operatu. 

• Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 

miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne 

zmiany czynników, o których mowa w art. 154 [2]; 

• Dane w operacie odpowiadają stanowi na dzień wyceny, w tym cenom i sile nabywczej pieniądza na datę 

opracowania, zmiany w tym zakresie wymagają oddzielnego raportu lub weryfikacji. 

• Wykorzystanie operatu przez osoby trzecie i do innych celów jest niedozwolone i autor nie ponosi za to 

odpowiedzialności. 

• Autorzy operatu nie ponoszą odpowiedzialności za brak pełnej informacji lub jej wadliwość  

o nieruchomości których nie byli w stanie zbadać, za obciążenia lub wady nieruchomości które świadomie 

lub nieświadomie utajono w prowadzonej procedurze wyceny a mogące mieć wpływ na określoną 

wartość. 

• Wykonawcy operatu nie pozostają w żadnej zależności  z Zamawiającym a wynagrodzenie za wykonanie 

operatu nie jest uzależnione od określonej wartości rynkowej i kwoty kredytu o jaką ubiega się 

Zamawiający. 

• Wyciąg z operatu został sporządzony i przekazany do właściwego urzędu. 

• Dane osobowe zawarte w niniejszym operacie szacunkowym są przetwarzane na podstawie udzielonej 

zgody w celu realizacji umowy na wykonanie operatu szacunkowego oraz wynikają z prawnie 

usprawiedliwionych celów realizowanych przez sporządzającego wycenę rzeczoznawcę majątkowego. 

• Operat sporządzono w 1 egzemplarzu i przekazano Zleceniodawcy;  

• Określona wartość rynkowa nie zawiera podatku VAT; 

 

 

 

 

12 maj 2020 r. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Protokół z badania Księgi Wieczystej; 

2. Badanie rejestru gruntów + mapa poglądowa;  

3. Badanie MPZP gm. Tarnów; 

4. Dokumentacja fotograficzna; 

5. Kopia polisy ubezpieczeniowej. 
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Protokół z badania Księgi Wieczystej nr TR1T/00149394/0,  

stan na dzień 12 maj 2020 r.: 
 

Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Stan prawny został zbadany na dzień 12 maja 2020 r. poprzez 

Internetowy Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. 

 

Dla nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 99/1, obr. 0271 M. Tarnów, prowadzona jest przez 

Sąd Rejonowy w Tarnowie, księga wieczysta nr TR1T/00149394/0.  
 

Dział I – oznaczenie nieruchomości:  

Województwo: małopolska, powiat: M. Tarnów, Powiat: Tarnów M., Miejscowość: Tarnów; 

dz. 99/1, obr. 0271, sposób korzystania: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w 

trakcie zabudowy, pow. 0,0435 ha 

Dział I SP - Spis praw związanych z własnością:  

Brak wpisu. 

Dział II – własność: 

Współwłasność:  

Udział 37/200 – Sławomir Horbaczewski 

Udział 37/200 – Mirosław Horbaczewski 

Udział 126/200 – Andrzej Knap 

Dział III – ciężary i ograniczenia:  

Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, ponieważ 

współwłaściciel tej nieruchomości Andrzej Knap zmarł a prawo własności udziału w nieruchomości 

tą księgą objętej stanowiącego jego własność na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia 

sporządzonego w dniu 12 lutego 2015r przez Dorotę Tyczyńską-Grzeszyk notariusza w Warszawie 

Rep.A. nr 293/2015 przysługuje: Małgorzacie Bogumile Pomianowskiej I Markowi Robertowi 

Knap. 

Dział IV – hipoteki: 

Brak wpisu. 
 

 

 

 

 

 

 

Tarnów, 12 maj 2020 r. 
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Badanie zapisów rejestru gruntów Miasta Tarnowa 

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W EWIDENCJI GRUNTÓW  

Województwo:    małopolskie 

Powiat:    M. Tarnów 

Jednostka ewidencyjna:  126301_1, M. Tarnów  

Obręb ewidencyjny:   Nr 0271, 0271 
  

Numer działki Położenie 
Powierzchnia 

[ha] 

Użytek i klasa bonitacyjna 
Nr księgi wieczystej 

Rodzaj Pow. [ha] 

99/1 - 0,0435 Bp 0,0435 
TR1T/00149394/0 

 Razem: 0,0435 

 

Mapa poglądowa 

 

 

Tarnów, 12.05.2020 r. 
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Badanie zapisów MPZP gminy Miasta Tarnowa 

 

Dla przedmiotowego terenu brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie  

z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnowa 

zatwierdzonym Uchwałą nr LVII/705/2014 z dnia 25 września 2014 r., działka nr 99/1 obr. 0271 znajduje się  

w terenach M2 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej ekstensywnej. 
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Dokumentacja fotograficzna 
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