
  
 

Tel kom. 607 357 619; e-mail:d.matulka@wyceny24.pl, www.wyceny24.pl  
 

 
 
 
 
 

OPERAT SZACUNKOWY 
określenia wartości  rynkowej  

 
udziału 1 /12 w prawie własności   

działki  niezabudowanej   
 

 

 

Gmina: Siedlce 

Miejscowość: Stok Lacki - Folwark 

Obręb: 0025 

Nr działki: 204/30 

Powierzchnia działki [m²]: 806 m2 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           ……………..…………… 

Autor operatu, podpis i pieczęć:       Dorota Motylewska-Matulka  
Miejsce i data sporządzenia operatu: Brwinów, 16 marca 2022 r. 

 

  



  
 

Tel kom. 607 357 619; e-mail:d.matulka@wyceny24.pl, www.wyceny24.pl  
 

WYCIĄG Z  OPERATU SZ ACUNKOWEGO 
udziału 1/12 w prawie własności działki niezabudowanej 

 
Rodzaj zabudowy działka niezabudowana 

Rodzaj prawa do nieruchomości udział 1/12 w prawie własności 

Miejscowość Stok Lacki - Folwark 

Gmina Siedlce 

Obręb 0025 

Nr działki 204/30 

Powierzchnia działek [m
2
] 806 m2 

Nr kw. działek  SI1S/00043866/1 

Sąd prowadzący kw. Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczys-
tych 

Stan na dzień wyceny Teren dz. 204/30 zgodnie z planem znajduje się w 
obszarze: MU1- tereny zabudowy mieszkaniowej z 
usługami nieuciążliwymi 
 

Cel wyceny Określenie wartości rynkowej udziału 1/12 w prawie 
własności działki nr 204/30 położonej w miejscowości 
Stok Lacki - Folwark w gm. Siedlce na potrzeby postę-
powania upadłościowego P. Aliny Matłacz.  

Podejście zastosowane w wycenie Porównawcze, metoda korygowania ceny średniej 

Wartość rynkowa udziału 1/12 w nierucho-
mości gruntowej działce ew. nr 204/30 wg 
stanu na dzień oględzin 

4 700 zł 

słownie: cztery tysiące siedemset złotych 

Autor operatu, podpis i pieczęć  
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Dorota Motylewska-Matulka 

Data i miejsce sporządzenia operatu Brwinów, 16 marca 2022 r. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

1.1. PRZEDMIOT WYCENY 

Przedmiot wyceny Nieruchomość gruntowa niezabudowana 

Rodzaj prawa do nieruchomości udział 1/12 w prawie własności 

Miejscowość Stok Lacki - Folwark 

Gmina/Dzielnica Siedlce 

Obręb 0025 

Nr działki 204/30 

Powierzchnia działki [m2] 806 m2 

Nr kw.  działek SI1S/00043866/1 

Sąd prowadzący kw. Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczys-
tych 

Stan na dzień wyceny Teren dz. 204/30 zgodnie z planem znajduje się w ob-
szarze: MU1- tereny zabudowy mieszkaniowej z usłu-
gami nieuciążliwymi. 

Inne istotne naniesienia --- 

1.2. ZAKRES WYCENY 

Określeniu podlega udział 1/12 w prawie własności w/w nieruchomości według stanu na dzień wy-
ceny i przy uwzględnieniu poziomu cen na dzień wyceny. 

2. CEL WYCENY 

Określenie wartości rynkowej udziału 1/12 w prawie własności w/w nieruchomości na potrzeby 
postępowania upadłościowego p. Aliny Matłacz. 

3. PODSTAWY SPORZĄDZENIA WYCENY 

3.1. PODSTAWY FORMALNE 

[1] Zleceniodawca – Paweł Lewandowski - Syndyk masy upadłości p. Alina Matłacz. 

[2] Autor operatu – Dorota Motylewska-Matulka, rzeczoznawca majątkowy legitymujący się 
uprawnieniami zawodowymi nr 4427. 

3.2. PODSTAWY MATERIALNO-PRAWNE  

[1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszy-
mi zmianami). 

[2] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity: Dz. U. z 
2021 poz. 1899 z późniejszymi zmianami). 

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 
sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U 207/2004, poz. 2109 z późniejszymi zmianami). 

[4] Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Krajowe Standardy Wyceny – Podstawowe (KSWP): 
KSWP „Ogólne reguły postępowania” , Noty Interpretacyjne „Zastosowanie podejścia porów-
nawczego w wycenie nieruchomości”. 

3.3. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

[1] Treść księgi wieczystej nr SI1S/00043866/1 na podstawie przeglądu księgi wieczystej, w Cen-
tralnej Elektronicznej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych w dniu 16 marca 2022 r. 

[2] Oględziny przedmiotu wyceny w dniu 15 lutego 2022 r. 

[3] Wgląd do dokumentów planistycznych; 
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[4] Informacje uzyskane od Zleceniodawcy. 

[5] Informacje uzyskane z publikacji w czasopismach fachowych, agencji pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami i Internecie. 

[6] Dane transakcyjne udostępnione przez PODGiK w Siedlcach. 

4. DATY ISTOTNE W PROCESIE WYCENY 

Data sporządzenia operatu szacunkowego 16 marca 2022 r. 

Stany nieruchomości uwzględnione w wycenie  na dzień oględzin 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny 16 marca 2022 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości 15 lutego 2022 r. 

5. OPIS I OKREŚLENIE STANU PRZEDMIOTU WYCENY 

5.1. POŁOŻENIE PRZEDMIOTU WYCENY  

Lp. Cecha Charakterystyka 

1.  Lokalizacja Wieś Stok Lacki Folwark leży na terenie gminy Siedlce, 
blisko granicy z miastem Siedlce przy ul. Zenona Stefaniu-
ka, dochodzącej do ul. Siedleckiej (jednej z głównych dróg 
w tej części gminy).  

2.  Otoczenie bezpośrednie (sąsiedz-
two) 

Dz. 204/30 znajduje się w sąsiedztwie terenów przeznaczo-
nych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz no-
wowybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych. 

3.  Otoczenie dalsze Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa o cha-
rakterze wiejskim oraz dalej tereny niezabudowane Miesz-
kaniowe w części tereny rolne i tereny leśne. 

4.  Uciążliwości niski stopień uciążliwości ulicznych typu hałas, spaliny drogi 
dojazdowe o niskim nasileniu ruchu samochodowego. 

5.  Położenie względem instytucji uży-
teczności publicznej 

Urząd Miasta i Gminy w odległości ok. 4 km. Podstawowe 
placówki usługowe, handlowe w odległości do ok. 1 km., 
oświatowe ok. 2 km. 

6.  Komunikacja publiczna autobusowa podmiejska – przystanek w odległości ok. 1 km 
wzdłuż. Stacja PKP ok.– 2,5 km 

7.  Dojazd do nieruchomości Dojazd do działki 204/30 drogą utwardzoną kostką betono-
wą, dwukierunkową, o małym natężeniu ruchu samochodo-
wego. 

5.2. STAN TECHNICZNO-UŻYTKOWY 

Lp. Cecha Charakterystyka 

1.  Charakterystyka działki nr 204/30 obr 0025 Stok Lacki - Folwark gm. Siedlce 

1.1.  Powierzchnia  806 m
2
  

1.2.  Kształt, cechy geometryczne Działka prostokątna o wymiarach 10 m szerokości i długości 
ok. 78 m. od strony zachodniej od ul. Zenona Stefaniuka 
działka jest szersza w celu łatwiejszego zjazdu (tzw. trójkąty 
widoczności). 

1.3.  Dostęp do drogi publicznej Dojazd do działki 204/30 zapewniono od drogi gminnej Ze-
nona Stefaniuka oraz przez działkę 204/22 będącą własno-
ścią gminy. 

1.4.  Ukształtowanie powierzchni Teren działki płaski 

1.5.  Media od strony zachodniej działki: 

Elektryczność – w drodze. 
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Sieć gazowa – w drodze. 
Wodociąg – brak. 
Kanalizacja – w drodze. 

 
1.6.  Zalesienia, zadrzewienia brak  

1.7.  Ogrodzenie brak 

1.8.  Zabudowania i urządzenia brak 

1.9.  Inne istotne naniesienia ---  

1.10.  Zagospodarowanie, utrzymanie 
terenu 

Działka jest niezabudowana, przeznaczona pod drogę we-
wnętrzną dojazdową do działek budowlanych. 

1.11.  Ozn. użytków zg. z ewidencją 
gruntów  

RIVb 

1.12.  Fragment mapy z dz. 204/30 dla celów poglądowych 
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1.13.  Dokumentacja fotograficzna: 

   
Widok przedmiotowej działki 

   
Sąsiedztwo działki i ul. Zenona Stefaniuka 

5.3. STAN W ZAKRESIE PRAWA RZECZOWEGO 

Lp. Cecha Opis 

1.  Typ księgi: nieruchomość gruntowa 

1.1.  Nr kw., sąd prowadzący kw. SI1S/00043866/1, Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział 
Ksiąg Wieczystych. 

1.1.1.  Położenie, obręby, nr działek 
(dział I-O) 

Województwo: mazowieckie 
Powiat: siedlecki 
Gmina: Siedlce 
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Miejscowość: Stok Lacki - Folwark 
 
nr działki: 204/30 
obręb: 25 Stok Lacki - Folwark 
ulica: --- 
sposób korzystania: R – grunty orne 

1.1.2.  Powierzchnia nieruchomości 
(dział I-O) 

0,0806 ha 

1.1.3.  Prawa związane z własnością 
(dział I-SP) 

Brak wpisu. 

1.1.4.  Rodzaj prawa do nieruchomości 
(dział II) 
Właściciel gruntu / użytkownik 
wieczysty (dział II) 

Własność  
udział 3/12 Andrzej Matłacz 
udział 1/12 Alina Teresa Matłacz 
udział 1/12 Anna Wysokińska 
udział 1/12 Ilona Teresa Matłacz 
udział 1/12 Paweł Matłacz 
udział 1/12 Alicja Grażyna Matłacz 
udział 1/20 Ewelina Agnieszka Matłacz 
udział 1/20 Jacek Matłacz 
udział 1/20 Wioleta Maria Kotyja 
udział 1/20 Katarzyna Kluczek 
udział 1/20 Kamil Matłacz 
udział 1/12 wspólność ustawowa majątkowa małżeńska 
Agnieszka Chmielewska i Andrzej Chmielewski 

1.1.5.  Ciężary i ograniczenia (dział III) Ostrzeżenie 
Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rze-
czywistym stanem prawnym, skierowane przeciwko prawu 
współwłasności, która to niezgodność powstała w związku z 
nabyciem z mocy prawa przez gminę Siedlce prawa wła-
sności działek nr: 204/18 o obszarze 0,0963 ha, nr 204/22 o 
obszarze 0,0402 ha i nr 204/23 o obszarze 0,0248 ha 

1.1.6.  Hipoteki (dział IV) Brak wpisu. 

1.1.7.  Wzmianki w dziale I-O kw. Rep.C./NOTA/946921/19, chwila zamieszczenia 2019-10-29 

1.1.8.  Wzmianki w dziale I-SP kw. Brak wpisu. 

1.1.9.  Wzmianki w dziale II kw. Brak wpisu 

1.1.10.  Wzmianki w dziale III kw. Brak wpisu 

1.1.11.  Wzmianki w dziale IV kw. Brak wpisu. 

1.1.12.  Uwagi Brak uwag. 
1.1.13.  Dostęp do drogi publicznej Dojazd do drogi publicznej ul. Zenona Stefaniuka poprzez 

działkę 204/22 będącą własnością Gminy Siedlce (KW 
SI1S/00068311/7).. 

1.1.14.  oświadczenie Zgodnie z art. 313 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe: 
„Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz 
praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księ-
gi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgło-
szonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w 
art. 51 ust. 1 pkt 5. W miejsce prawa, które wygasło, upraw-
niony nabywa prawo do zaspokojenia wartości wygasłego 
prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nierucho-
mości. Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy 
sprzedaży. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły 
na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy 
uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podsta-
wą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomo-
ści.”  
Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 313 ust. 2 w 
dacie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości ujawnione 
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w Dziale IV księgi wieczystej nr SI1S/00043866/1, hipoteki, 
ustanowione na nieruchomości, wygasną, a wierzytelności 
nimi zabezpieczone zostaną zaspokojone w kolejności przy-
sługującego im pierwszeństwa według daty ustanowienia 
zabezpieczenia z ceny uzyskanej ze sprzedaży. 

6. PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM 

Lp. Element opisu Opis 

1. Akt planistyczny określający prze-
znaczenie terenu 

Uchwała XXXVI/337/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 
grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: 
Stok Lacki, Stok Lacki Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, 
Pruszyn Pieńki opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego Nr.20 poz.658 z dnia 31 stycznia 
2006r., data wejścia w życie 15.02.2006 r. 
 
MU1- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciąż-
liwymi 

 
2. Uwagi Brak. 

7. OKREŚLENIE SPOSOBU WYCENY 

7.1. WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI  

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

7.2. WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości w niniejszym operacie szacunkowym została określona w po-
dejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej. Podejście porównawcze do wy-
ceny nieruchomości scharakteryzowane zostało w art. 153 ust. 1 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, w następujący sposób: 
 
Art. 153. 1. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założe-

niu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, 
które były przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość nieruchomości koryguje się ze 
względu na cechy różniące te nieruchomości i ustala z uwzględnieniem zmian po-
ziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są 
znane ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. 
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Metoda korygowania ceny średniej polega na określaniu wartości rynkowej wycenianej nierucho-
mości na podstawie zbioru co najmniej kilkunastu nieruchomości reprezentatywnych przyjętych do 
porównań, które to nieruchomości były przedmiotem transakcji sprzedaży. Do określenia wartości 
rynkowej nieruchomości dochodzi się w drodze korekty ceny rynkowej uzyskanej z tego zbioru, 
współczynnikami przypisanymi odpowiednim cechom rynkowym nieruchomości. 
 
Wybór podejścia i metody szacowania jest zgodny z rodzajem szacowanej wartości, zaleceniami 
zawartymi w §4 ust. 1 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyce-
ny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, wskazaniami zawartymi w art. 154 Usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

8. ANALIZA RYNKU I WYLICZENIA PROWADZĄCE DO OKREŚLENIA WARTOŚCI 

8.1. OGÓLNA ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI  

Grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną cieszą się wysokim zainteresowaniem, ponie-
waż budowa domu jest coraz częściej rozważana jako alternatywa dla kupna mieszkania. Obecna 
dobra koniunktura na rynku gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną to naturalny 
trend, który jest efektem równocześnie rosnących cen gruntów deweloperskich i cen mieszkań. 
Podwyżki mogą czekać szczególnie lokalizacje, które są postrzegane jako modne, prestiżowe lub 
w niedalekiej przyszłości zyskają na popularności w związku z budową nowej infrastruktury komu-
nikacyjnej. 
Również, w związku z pojawieniem się w Polsce COVID-19, możemy zaobserwować zmianę prefe-
rencji klientów na rynku nieruchomości. Wprowadzona kwarantanna wpłynęła na wzrost popular-
ności domów jednorodzinnych, działek budowlanych i rekreacyjnych. 
 
Przy sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną często transakcje obejmują 
również udział w drodze wewnętrznej zapewniający dojazd do nieruchomości. W obrocie cywilno-
prawnym, w przypadku gruntów przeznaczonych pod drogi najwięcej występuje transakcji gruntami 
stanowiącymi drogi wewnętrzne i są to najczęściej drogi prywatne.  
 
Analizując ceny gruntów przeznaczonych pod drogi można stwierdzić, że podlegają one czynnikom 
cenotwórczym takim jak lokalizacja ogólna na terenie miasta/jednostki, lokalizacja szczegółowa, a 
z nią związany dostęp do istniejącego układu komunikacyjnego, położenie względem głównych 
tras dojazdowych i infrastruktury miejskiej, elementy sąsiedztwa oraz sposób zagospodarowania 
gruntów przyległych, dotychczasowy sposób zagospodarowania nieruchomości. Z analizy cen nie-
ruchomości drogowych bądź przeznaczonych pod drogi wynika ponadto, że cechami rynkowymi są 
także: stan uzbrojenia w media, kategoria inwestycji drogowej (np. droga wojewódzka, gminna) a 
także cechy fizyczne działki w tym wielkość i jej kształt, warunki geotechniczne.  
Przy bardzo małych działkach obserwuje się często wysokie ceny jednostkowe, gdzie przy bardzo 
dużych działkach ceny jednostkowe są znacznie niższe, zbywca jest skłonny zadowolić się dużą 
sumą ogólną. 
 
W przypadku nabycia gruntów stanowiących drogi wewnętrzne zbywane łącznie z działką miesz-
kaniową nie bez znaczenia jest poziom cen sąsiednich gruntów. Jednak ze względu na walory 
funkcjonalne działki drogowe kształtują się w niższych cenach niż działki mieszkaniowe. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest grunt przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną, który stanowi drogę wewnętrzną zapewniającą dojazd do działek budowlanych, dlate-
go też na potrzeby niniejszej wyceny przeanalizowano transakcje gruntami niezabudowanymi 
przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową oraz drogi wewnętrzne i gminne. Zasięg terytorialny 
analizy objął grunty położone na terenie gminy Siedlce. 
 

8.2. POŁOŻENIE PRZEDMIOTU WYCENY 

Gmina Siedlce to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim. W latach 
1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim. Obecnie gmina na tle gmin ościen-
nych jest gminą rozwijająca się bardzo dynamicznie. 
Gmina Siedlce leży na Wysoczyźnie Siedleckiej na obszarze Niziny Południowo podlaskiej 
w powiecie siedleckim, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Obejmuje teren wokół 
granic administracyjnych miasta Siedlce. Gmina otacza miasto Siedlce stanowiące powiat grodzki. 
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Do zewnętrznych granic gminy Siedlce przylegają: od północy gmina Suchożebry, od wschodu 
gminy: Mordy i Zbuczyn, od południa gmina Wiśniew i Skórzec oraz od zachodu gminy: Kotuń 
i Mokobody.  
Obszar gminy obejmuje 14.154 ha, z czego 9.375 ha to użytki rolne, a 1,478 ha zajmują lasy. 
Wysokość na tym terenie wahają się od 137,5m n.p.m. do 180m n.p.m. 
Gmina Siedlce, liczy 18 553 mieszkańców( według danych na 31 12 2021r.). Liczba ta stale rośnie. 
Gęstość zaludnienia to 124 osoby na 1 km². 
W gminie znajduje się 35 sołectw: Białki, Biel, Błogoszcz, Chodów, Golice – Kolonia, Golice, Gra-
bianów, Grubale, Jagodnia, Joachimów, Nowe Iganie, Nowe Opole, Opole Świerczyna, Osiny, 
Pruszyn, Pruszynek, Pruszyn – Pieńki, Pustki, Purzec, Rakowiec, Stare Iganie, Stare Opole, Stok 
Lacki Folwark, Stok Lacki, Strzała, Topórek, Ujrzanów, Wołyńce – Kolonia, Wołyńce, Żabokliki – 
Kolonia, Żabokliki, Żytnia, Żelków – Kolonia, Swoboda, Wólka Leśna. 
Największymi obszarowo są sołectwa Stok Lacki, Chodów i Żelków-Kolonia. 
 
Zauważalny w ostatnich latach proces marginalizacji rolnictwa, jako źródło dochodów rodzin wiej-
skich, wymusił poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu i zatrudnienia. Mieszkańcy Gminy 
Siedlce podejmują prowadzenie działalności gospodarczej. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 
około 1400 podmiotów gospodarczych. Dominuje handel detaliczny, budownictwo, transport lądo-
wy i różnego rodzaju usługi. Większe skupiska prowadzenia działalności gospodarczej występują 
w miejscowościach położonych przy głównych ciągach drogowych. Znaczący wpływ na rozwój 
gospodarki ma infrastruktura techniczna. 
 
Gmina pomimo swego rolniczego charakteru przyciąga również dużych inwestorów jakim jest  od-
dane do użytku w końcówce I kwartału 2020 roku Cenrum Handlowe w Białkach. Ponadto coraz 
większy udział w gospodarce gminy mają zakłady przemysłowe oraz handel hurtowy. 

 
Stok Lacki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, 
w gminie Siedlce. Miejscowość położona 5 km od centrum Siedlec. Przez wieś przebiega droga 
wojewódzka nr 698 Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol i droga powiatowa do Olszanki w 
powiecie łosickim. 
W Stoku Lackim znajduje się Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II.  

 

8.3. CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO 

Element charakterystyki Opis  

Zakres przedmiotowy rynku Nieruchomości gruntowe niezabudowane mieszkaniowo-drogowe i 
drogowe 

Zasięg terytorialny rynku Obszar: gmina Siedlce 

Zasięg czasowy analizy III 2020 – III 2022  
Stopień rozwoju rynku Dojrzały. 

Płynność rynku Przeciętna. 

Zakres cen jednostkowych 48 – 137 zł za m
2
 powierzchni gruntu 

Cechy kształtujące ceny trans-
akcyjne 

Lokalizacja i otoczenie, możliwości zagospodarowania – wyższe 
ceny jednostkowe osiągają działki w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej. 

Wielkość i kształt działki – wyższe ceny jednostkowe osiągają 
działki o korzystnych proporcjach boków działki, zbliżone do kwa-
dratu/prostokąta. 

Jakość drogi dojazdowej, dostępność mediów – wyższe ceny jed-
nostkowe osiągają działki położone bezpośrednio przy drodze 
publicznej, w sąsiedztwie mediów miejskich. 

Ch-ka obiektów dominujących w 
obrocie 

Grunty niezabudowane o korzystnych wymiarach boków, pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o pow. 900-1200 m2. 

Preferencje nabywców 
Działki z możliwością zabudowy mieszkaniowej położone blisko 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_siedlecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlce_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlce
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81osice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstantyn%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_lubelskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terespol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olszanka_(powiat_%C5%82osicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82osicki
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lokalnych centrów np. szkoła punkty handlowo-usługowe. W są-
siedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

8.4. PRZEDMIOT WYCENY NA TLE UWARUNKOWAŃ RYNKU LOKALNEGO 

Obiekt wyceniany a obiekty dominujące w obrocie Typowy. 

Atrakcyjność wycenianego obiektu Przeciętna. 

Płynność wycenianego obiektu Średnia. 

8.5. OBLICZENIA PROWADZĄCE DO WYZNACZENIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY 

 

W poniższej tabeli przedstawiono dane transakcyjne uwzględnione w procesie wyceny:       

              
     

Lp. Data Gmina Miejscowość 
Pow. dział-
ki [m kw.] 

Cena transakcyjna 
[zł] 

Cena jedn. [zł/m 
kw.]      

1. 
2020-03-12 Siedlce Nowe Opole 1 139 101 000,00 

89 
     

2. 
2020-04-21 Siedlce Stok Lacki Folwark 1 158 102 000,00 

88 
     

3. 
2020-04-27 Siedlce Błogoszcz 1 702 90 248,79 

53 
     

4. 
2020-07-06 Siedlce Stok Lacki Folwark 1 000 95 000,00 

95 
     

5. 
2020-07-15 Siedlce Osiny 1 030 59 000,00 

57 
     

6. 
2020-07-15 Siedlce Osiny 1 029 59 000,00 

57 
     

7. 
2020-07-30 Siedlce Stok Lacki Folwark 1 049 109 250,00 

104 
     

8. 
2020-09-11 Siedlce Stok Lacki 1 012 95 000,00 

94 
     

9. 
2020-10-20 Siedlce Stok Lacki 1 064 95 000,00 

89 
     

10. 
2020-11-20 Siedlce Stok Lacki Folwark 900 108 000,00 

120 
     

11. 
2020-12-12 Siedlce Stok Lacki Folwark 850 100 000,00 

118 
     

12. 
2020-12-17 Siedlce Golica  579 28 169,46 

49 
     

13. 
2021-02-03 Siedlce Stok Lacki 1 123 110 000,00 

98 
     

14. 
2021-03-17 Siedlce Stok Lacki 1 308 165 000,00 

126 
     

15. 
2021-03-17 Siedlce Stok Lacki 1 294 170 000,00 

131 
     

16. 
2021-03-26 Siedlce Stok Lacki 1 500 138 000,00 

92 
     

17. 
2021-04-01 Siedlce Stok Lacki 1 308 137 000,00 

105 
     

18. 
2021-04-01 Siedlce Stok Lacki 1 304 139 500,00 

107 
     

19. 
2021-04-09 Siedlce Stok Lacki 1 201 120 000,00 

100 
     

20. 
2021-04-23 Siedlce Golice 508 40 000,00 

79 
     

21. 
2021-04-26 Siedlce Golice 119 5 658,00 

48 
     

22. 
2021-04-29 Siedlce Golice 507 37 000,00 

73 
     

23. 
2021-05-13 Siedlce Chodów 384 23 488,08 

61 
     

24. 
2021-05-28 Siedlce Stok Lacki 999 110 000,00 

110 
     



wwwwww..wwyycceennyy2244..ppll 
 

Operat szacunkowy nieruchomości niezabudowanej 
str. 13 

 

25. 
2021-06-08 Siedlce Golice Kolonia 1 000 75 000,00 

75 
     

26. 
2021-06-28 Siedlce Stok Lacki Folwark 1 500 170 000,00 

113 
     

27. 
2021-07-07 Siedlce Żelków Kolonia 165 9 352,45 

57 
     

28. 
2021-07-09 Siedlce Stok Lacki Folwark 1 070 85 000,00 

79 
     

29. 
2021-07-29 Siedlce Stok Lacki 1 104 115 000,00 

104 
     

30. 
2021-08-18 Siedlce Stok Lacki Folwark 915 125 000,00 

137 
     

31. 
2021-09-06 Siedlce Nowe Iganie 370 19 860,81 

54 
     

32. 
2021-09-06 Siedlce Żabokliki Kolonia 37 4 305,00 

116 
     

33. 
2021-09-10 Siedlce Stok Lacki Folwark 1 824 237 000,00 

130 
     

34. 
2021-09-14 Siedlce Stok Lacki 996 130 000,00 

131 
     

35. 
2021-10-12 Siedlce Stok Lacki 1 130 150 000,00 

133 
     

36. 
2021-10-14 Siedlce Stok Lacki 1 444 120 000,00 

83 
     

37. 
2021-10-15 Siedlce Stok Lacki 1 159 155 000,00 

134 
     

38. 
2021-11-03 Siedlce Stok Lacki 1 658 166 000,00 

100 
     

39. 
2021-11-25 Siedlce Stok Lacki 1 016 80 000,00 

79 
     

40. 
2021-12-09 Siedlce Golice  1 118 100 000,00 

89 
     

41. 
2021-12-21 Siedlce Strzała 1 000 118 000,00 

118 
     

42. 
2021-12-21 Siedlce Stok Lacki 1 059 130 000,00 

123 
     

              
     

 

  
 

            
     

              
     

              
     

              
     

              
     

              
     

              
     

              
     

              
     

              
     

              
     

Na podstawie przyjętych do wyliczeń transakcji na powyższym wykresie przedstawiono kształ-
towanie się trendu czasowego w badanym okresie.       

Wnioskując z wykresu należy stwierdzić, że trend cenowy w badanym okresie utrzymywał 
     

niewielką tendencję wzrostową.   
     

Do dalszych wyliczeń odstąpiono od aktualizacji cen z tytuły trendu czasowego.       

              
     

Próba reprezentatywna opiera się na:       
   

  42. elementach w następującym przedziale cenowym:       
   

              
     

  Cmin 48         
     

  Cmax 137         
     

  Cśr 95         
     

gdzie:           
   

0 

50 

100 

150 

2020-03-12 2020-09-12 2021-03-12 2021-09-12 

Trend czasowy 

Cena 
transakcyjna 
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  Cmax  -  cena maksymalna 1 m kw. powierzchni w próbce reprezentatywnej       
  

  Cmin  -  cena minimalna 1 m kw. powierzchni w próbce reprezentatywnej       
  

  Cśr  -  średnia cena 1 m kw. powierzchni określona na podstawie próbki reprezentatywnej        
  

              
     

W poniższej tabeli przedstawiono transakcje o cenie minimalnej i maksymalnej: 
     

Cena Data Gmina Miejscowość 
Pow. 

działki 
[m kw.] 

Cena transakcyjna 
[zł] 

Cena jedn. [zł/m kw.] 
     

min 

2021-04-26 Siedlce Golice 119 5 658,00 
48 

     
Działka położona w miejscowości Golice, o powierzchni 119 m2,  
stanowiąca drogę wewnętrzną w terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Kształt wydłużony, wąski. 

     

max 

2021-08-18 Siedlce Stok Lacki Folwark 915 125 000,00 
137 

     
Działka niezabudowana, w miejscowości Stok Lacki Folwark  
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
wraz z udziałem w działce stanowiącej drogę wewnętrzną. Działka  
budowlana o korzystnym kształcie natomiast działka drogowa  
wąska i długa. 
 
 
 
 

     

              
     

Granice współczynników korygujących są następujące:       

              
     

  Kmin 0,5053         
     

  Kmax 1,4421         
     

              
     

gdzie: 
Kmin = Cmin / 
Cśr 

        
     

  
Kmax = Cmax / 
Cśr 

        
     

 
Na podstawie analizy cen transakcyjnych przyjętych do wyliczeń w poniższej tabeli ustalono cechy 
rynkowe wraz z oceną ich wpływu na cenę jednostkową 1 m kw. powierzchni gruntu oraz przedstawio-
no wyliczenie wielkości współczynnika korygującego dla wycenianej działki. 

                

Wielkość współczynnika korygującego: na dzień wyceny 

                

Cecha 
Zakres 
ocen 

Zakres 
kwotowy 

korekt Kmin Kmax Ocena Ki Skala ocen 

Wielkość i kształt 30% 27 0,1516 0,4326 0% 0,1516 

30% -działki o pow 900 - 
1200 o korzystnych wymia-

rach boków, 20%,10% - stany 
pośrednie, 0% - działki długie 

i wąskie, utrudnione zago-
spodarowanie terenu, działki 

drogowe 
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Możliwości zago-
spodarowania 
wynikające z do-
kumentów plani-
stycznych 

20% 18 0,1011 0,2884 0% 0,1011 

20% - działki z możliwością 
zabudowy mieszkaniowej  w 
przeważającej części 10% - 

stany pośrednie,  0% - działki 
bez możliwości zabudowy, 

działki drogowe 

Jakość drogi 
dojazdowej, do-
stępność mediów 

20% 18 0,1011 0,2884 10% 0,1947 

20% - bezpośredni dojazd z 
drogi publicznej, asfaltowej, 
większość mediów miejskich 

w drodze,10% - stany po-
średnie, 0% - długi dojazd 
drogą gruntową lub brak 

mediów miejskich w bliskiej 
odległości 

Lokalizacja, oto-
czenie, sąsiedztwo 

30% 27 0,1516 0,4326 15% 0,2921 

30% - położenie bliżej ośrod-
ków zurbanizowanych, w 
sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej, korzystny 
dostęp do infrastruktury 
towarzyszącej, dogodne 

warunki komunikacji, 15% - 
lokalizacje pośrednie, 0%- 

lokalizacja oddalone od 
centrum, sąsiedztwo nieza-
budowane, niezagospodaro-
wane, uciążliwości otoczenia 

Wielkość współ-
czynnika korygu-
jącego 

100% 89 0,5053 1,4421 25% 0,7395   

                

Wartość 1 m kw. powierzchni gruntu szacowana jest według następującej zależności: 

    

 

   
 

          

                

                

gdzie:          Csr    -  cena średnia z próby         

  

 

                          
 

            

                   -  suma wartości wsp. korygujących dla wycenianej nieruchomości 

                
Zgodnie z powyższym wartość 1 m kw. gruntu przedmiotowej nieruchomości oraz jego wartość rynko-
wa wynoszą: 

              

  Cśr [zł/m2] 95   

  Współ. koryg. Ki 0,7395   

  Cskoryg. [zł/m2] 70   

  Powierzchnia działki [m2] 806   

  Wartość rynkowa [zł] 
56 420 

  

  na dzień wyceny   

  
Wielkość udziału   1/12 

  

  Wartość rynkowa udziału [zł] 4 702   

              

  Przyjęto: 4 700 zł.       
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9. PODSUMOWANIE I WYNIK WYCENY 

Wartość rynkowa udziału 1/12 w prawie własności wycenianej nieruchomości składającej się z 
działki ewidencyjnej nr 204/30 w obrębie 0025 Stok Lacki - Folwark gm. Siedlce wynosi: 

 

Wartość rynkowa udziału 1/12 w nierucho-
mości gruntowej działce ew. nr 204/30 wg 
stanu na dzień oględzin 

4 700 zł 

słownie: cztery tysiące siedemset złotych 

Ocena cech rynkowych wycenianych nieruchomości nie przekracza skali przyjętej do wyceny, a 
wartości rynkowe oszacowane w niniejszym operacie znajdują odzwierciedlenie w cenach transak-
cyjnych obiektów porównawczych. 

Cena uzyskana przy sprzedaży wymuszonej wg szacunków autora może stanowić 80% oszaco-
wanej powyższych wartości rynkowych.  

 

 

Autor operatu, podpis i pieczęć: 

 

……………..…………… 

Dorota Motylewska-Matulka 

Miejsce i data sporządzenia operatu: Brwinów, 16 marca 2022 r. 

10. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

[1] Obliczenia wykonane zostały z pomocą arkusza kalkulacyjnego. Wyniki pośrednie mogą być obarczone 
minimalnymi niedokładnościami wynikającymi z zaokrągleń do liczb całkowitych. 

[2] Operat został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

[3] Operat szacunkowy może służyć tylko dla celu określonego w operacie i nie może być wykorzystywany w 
żadnym innym celu.  

[4] Operat jest opracowaniem autorskim, nie może być publikowany w całości lub w części w jakikolwiek 
sposób bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści tej publikacji. 

[5] Wyceniający nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie w transakcji innej ceny niż wartość oszacowana 
w niniejszym operacie. 

[6] Oględziny nie stanowią ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny. Rzeczoznawca nie ponosi odpowie-
dzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, których występowania nie mógł stwierdzić przy dokonaniu 
oględzin, ani też na podstawie powołanych w operacie źródeł danych merytorycznych.  

[7] Operat niniejszy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 
miesięcy od daty sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub inne istotne 
zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

[8] W wartości nieruchomości nie uwzględniono obciążeń ujawnionych w dziale III i IV księgi wieczystej. 

[9] Wyceniający zapewnia, że nie jest powiązany w żaden sposób z ze stronami i nie zachodzi konflikt inte-
resów. 

[10] Wyceniający jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych. 

11. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

[1] Mapa sytuacyjna. 

[2] OC rzeczoznawcy majątkowego. 
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