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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
 

 
Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 

użytkowej 72,30 m² położony w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym na I piętrze (II 
kondygnacja) zlokalizowanym przy ul. Wojska 
Polskiego 99 w Pomiechówku. 

 
 Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona 

jest księga wieczysta KW nr WA1N/00055545/7 
przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze 
Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 
Cel wyceny: Określenie wartości rynkowej 1/6 udziału w 

prawie własności przedmiotowej nieruchomości 
lokalowej dla potrzeb przeprowadzenia 
postępowania upadłościowego Pana Leszka 
Kurowskiego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 
sygn. akt XIX GUp 215/22. 

 
 
Oszacowana wartość  

rynkowa 1/6 udziału według            66 300 zł 
stanu na dzień wyceny: słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 

 
 
Oszacowana wartość 1/6 udziału  

w warunkach sprzedaży   46 400 zł 184 000 zł 
wymuszonej:                                                 słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych 

 
 
  

Data sporządzenia  
operatu szacunkowego: 25 lipca 2022 r. 

 
 
 

Autor operatu:  
 Katarzyna Janisz 
 Rzeczoznawca Majątkowy 
 uprawnienia nr 5056 
  

 
 
Podpis:  
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 
 

1.1. Przedmiot wyceny 
 

Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni użytkowej 72,30 m² położony w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym na I piętrze (II kondygnacja) zlokalizowanym przy ul. Wojska 
Polskiego 99 w Pomiechówku. Właściciel lokalu posiada współwłasność w nieruchomości 
wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do 
użytku właścicieli lokali –  udział 17166 / 1000000. 
 
Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr 
WA1N/00055545/7 przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych, natomiast dla nieruchomości gruntowej na której znajduje się budynek w 
którym znajduję się przedmiotowa nieruchomości lokalowa prowadzona jest KW nr 
WA1N/00055513/4. 
 
        1.2. Zakres wyceny 
  
Zakres wyceny obejmuje oszacowanie: 

 wartości rynkowej 1/6 udziału w ww. nieruchomości w dacie wyceny, 

 wartości 1/6 udziału w ww. nieruchomości w warunkach wymuszonej 
sprzedaży. 

 
2. CEL WYCENY 
 

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej 1/6 udziału w prawie własności 
przedmiotowej nieruchomości lokalowej dla potrzeb przeprowadzenia postępowania 
upadłościowego Pana Leszka Kurowskiego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GUp 215/22. 
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 
 

3.1 Podstawy formalne 
 

Wycenę sporządzono na zlecenie Syndyka Katarzyny Uszak, ul. Wspólna 35 lok. 17,          
00-519 Warszawa zgodnie ze zleceniem z dnia 31.05.2022 r. w sprawie sygn. akt XIX GUp 
215/22. 

 

3.2 Podstawy materialno – prawne 
 

 Ustawa z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz.U. 
2003 Nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 6.07.1982 roku o Księgach Wieczystych i hipotece (Dz. U. nr 
19/82 z późniejszymi zmianami); 

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

 

3.3 Źródła danych metodologicznych 
 

 Standardy zawodowe Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych; 
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 Literatura fachowa z zakresu metodologii wycen. 

 
3.4 Źródła danych merytorycznych 

 

 wizja lokalna w dniu 31.05.2022 r.;  

 przegląd elektronicznej Księgi Wieczystej KW Nr WA1N/00055545/7 w dniu 
25.07.2022 r.; 

 przegląd elektronicznej Księgi Wieczystej KW Nr WA1N/00055513/4  w dniu 
25.07.2022 r.; 

 Wypis z kartoteki lokali z 12.07.2022 r.; 

 Uchwała Nr LIII/305/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27.10.2010 r. w 
sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pomiechówek; 

 wgląd do transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych jakie miały miejsce 
na obszarze powiatu nowodworskiego; 

   wywiad terenowy przeprowadzony w okolicy; 

   informacje uzyskane w agencjach pośrednictwa nieruchomości; 

   literaturę fachową z zakresu szacowania nieruchomości; 

   dane własne wynikające ze znajomości rynku nieruchomości. 
Warunki i ograniczenia 

 3.5 Warunki i ograniczenia  
 

Wszelkie informacje odnośnie nieruchomości: adres oraz numer Księgi Wieczystej uzyskano 
od Zamawiającego. Ponadto w dniu 31 maja 2022 roku odbyła się wizja lokalna w 
przedmiotowym lokalu. 

 
W szczególności informacje, na których oparto wycenę, obejmują: 

 

 adres i lokalizację, 

 dane o budynku i lokalu mieszkalnym,  

 stan prawny, 

 informacje z wizji lokalnej. 
 

Niniejsza opinia uwzględnia widoczny stan techniczny budynku, jednakże żadna ocena 
techniczna konstrukcji nie została przeprowadzona. 

 

W szczególności przyjęto następujące założenia: 

 Przy uzbrojeniu gruntu nie użyto materiałów o utajonych wadach, nie zostały też 
one później wprowadzone; 

 Prawo własności gruntu nie podlega nadzwyczajnym lub ograniczonym 
warunkom, prawo to może być udowodnione, a jego stosowanie jest zgodne z 
prawem; 

 Nie zostały przeprowadzone badania zanieczyszczenia środowiska i gruntu, a 
niniejsza wycena nie uwzględnia żadnych kosztów związanych z tym tematem, 
jakie mogłyby być poniesione przez właściciela. 

 

Niniejsza wycena nie uwzględnia żadnych umów finansowych lub obciążeń, którym 
nieruchomość może podlegać. W wycenie nie brano pod uwagę żadnych obciążeń 
podatkowych, które mogłyby pojawić się przy sprzedaży obecnie albo w przyszłości, a także 
wpłynąć na koszt sprzedaży.  
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Ponadto niniejsza wycena została wykonana przy uwzględnieniu aktualnie kształtujących się 
cen na tego typu nieruchomości, funkcji wyznaczonej w studium, położenia oraz stopnia 
wyposażenia w urządzenia komunalne. 

 

Niniejszy operat szacunkowy podaje wartość rynkową nieruchomości na dzień 31 maja 2022 
roku. Późniejsze zmiany prawne lub rynkowe nie zostały uwzględnione. 
 

Jakiekolwiek odejście od powyższych założeń może mieć poważny wpływ na 
przedmiotową wycenę. 
 

4. DATA ISTOTNE DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 
 

Data sporządzenia wyceny                       25 lipca 2022 r. 
Data, na którą określono wartość nieruchomości lokalowej                               31 maja 2022 r.         
Data oględzin nieruchomości                       31 maja 2022 r.         
Data, na którą uwzględniono stan nieruchomości                      31 maja 2022 r.  

 
5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 
 
Na podstawie przeglądu Księgi Wieczystej nr WA1N/00055545/7 w dniu 25.07.2022 r. 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych stwierdzono następujące wpisy: 

 
Dział I: położenie:  
 lokal stanowiący odrębną nieruchomość, gmina: Pomiechówek, 

miejscowość: Pomiechówek, ulica Wojska Polskiego 99, lokal 
10, lokal mieszkalny, opis lokalu: pokój - 4, kuchnia - 1, 
łazienka – 1, wc – 1,  przedpokój  – 1, pomieszczenie 
przynależne – piwnica o pow. 10,6 m

2
 - 1, kondygnacja – 2, 

przyłączenie - numer księgi wieczystej –/00055513/, odrębność 
– tak,  obszar 72,30 m

2
. 

  
Dział I-SP: spis praw związanych z własnością: 
  UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU: 
 wielkość udziału: 17166 / 1000000 
 numer księgi /00055513/ 
  

Dział II: własność:  
 wielkość udziału 4/6, 
 Stefan Kurowski 
 wielkość udziału 1/6, 
 Jacek Kurowski 
 wielkość udziału 1/6, 
 Leszek Kurowski 
 

Dział III: prawa, roszczenia, ograniczenia: 
 1 
 OSTRZEŻENIE 
 OSTRZEŻENIE O NIEZGODNOŚCI TREŚCI KSIĘGI Z 

RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM DOT. PRAWA 
WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
PRZYSŁUGUJĄCEGO AKTUALNIE STEFANOWI 
KUROWSKIEMU, JACKOWI KUROWSKIEMU ORAZ 
LESZKOWI KUROWSKIEMU. 
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 2 
 INNY WPIS 
 OGŁOSZONO UPADŁOŚĆ LESZKA KUROWSKIEGO 

JAKO OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ 
DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ. 

   
Dział IV: hipoteki: 
 Brak wpisów 
 

Uwaga: Wydruk  z ww. elektronicznej księgi wieczystej stanowi załącznik do niniejszej 
wyceny. 

 
Zgodnie z art. 313 ust. 2 Prawa upadłościowego sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie 
praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub 
nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym 
w art. 51 ust. 1 pkt 5. W miejsce prawa, które wygasło, uprawniony nabywa prawo do 
zaspokojenia wartości wygasłego prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej 
nieruchomości. Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.   
 
Przywołany powyżej zapis ma zastosowanie w przypadku sprzedaży udziału 1/6 w lokalu 
mieszkalnym o pow. 72,3 m2, położonym w Pomiechówku przy ul. Wojska Polskiego 99 m. 10, 
KW nr WA1N/00055545/7 będącym przedmiotem Opisu i oszacowania.  
 
W stosunku do sprzedaży nieruchomości nie będzie miał zastosowania art. 313 ust. 3 Pu (brak 
obciążeń).  
 
6. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI 
 
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Pomiechówku przy ulicy Wojska Polskiego 99 na 
terenie małego osiedla mieszkaniowego, jest to gmina Pomiechówek, powiat nowodworski, 
województwo mazowieckie. Miejscowość ta leży przy drodze krajowej nr 62, około 5 km od 
Nowego Dworu Mazowieckiego oraz około 42 km od centrum Warszawy. 
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http://maps.google.pl/ 

 

Bezpośrednie sąsiedztwo budynku z przedmiotowym lokalem stanowi zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, Jednostka Wojskowa, ROD oraz tereny zielone.  W odległości około 300 metrów 
od nieruchomości płynie rzeka Wkra. Jest to bardzo spokojna oraz cicha okolica. 
 

 
http://maps.google.pl/ 

 
Na terenie osiedla jest sklep spożywczy. Wyceniana działka położona jest w odległości około 
1 km od centrum Pomiechówka, w którym zlokalizowana jest szkoła, przedszkole, punkty 

http://maps.google.pl/
http://maps.google.pl/
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handlowo-usługowe, kościół oraz władze gminy. W odległości 5 km znajduję się Nowy Dwór 
Mazowiecki, siedziba powiatu. 
 

Lokalizację nieruchomości uznano za peryferyjną (średnią).  
Otoczenie i sąsiedztwo (ROD, tereny zielone, rzeka Wkra) uznano za bardzo dobre. 
 

7. Plan zagospodarowania przestrzennego 
 
Dla przedmiotowego terenu w chwili obecnej nie ma obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pomiechówek Uchwała Nr LIII/305/10 Rady 
Gminy Pomiechówek z dnia 27.10.2010 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek teren na którym 
zlokalizowana jest budynek z przedmiotowym lokalem znajduje się na terenie oznaczonym jako 
01.02.MW-1 co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
 

 
https://pomiechowek.e-mapa.net/ 

 
8. OKREŚLENIE STANU TECHNICZNO-UŻYTKOWEGO 
  

Budynek 
 

Budynek wielomieszkaniowy nr 99 z przedmiotowym lokalem nr 10 składa się z III 
kondygnacji naziemnych i I podziemnej. Wybudowany został w technologii tradycyjnej, 
murowanej około 1985 roku. Budynek dobrze utrzymany, przy wejściu domofon. 
 



Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 99, m. 10                                                                     lipiec 2022 

__________________________________________________________________________________ 
Sygnatura: XIX GUp 215/22 10  opracowanie: Katarzyna Janisz 

 
https://pomiechowek.e-mapa.net/ 

 
Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową wodno-kanalizacyjną oraz 
teletechniczną. Bezpośrednio obok bloku zlokalizowane są miejsca parkingowe. 

 
Lokal mieszkalny 
 

Wyceniany lokal znajduje się na I piętrze (II kondygnacja). Lokal jednopoziomowy. Rozkład 
– 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój oraz balkon. Powierzchnia użytkowa lokalu 
wynosi 72,30 m². Do lokalu przynależy piwnica o pow. 10,60 m

2
. 

 
Standard lokalu w dniu wyceny: 

 ściany: malowane farbą, panele, tapeta, w łazience, wc  i kuchni płytki; 

 podłogi w pokojach wyłożone mozaiką drewnianą, w kuchni, łazience, wc i 
przedpokoju – płytki; 

 w kuchni zabudowa kuchenna; 

 w łazience i wc – biały montaż. 
 
Standard wykończenia oraz stan mieszkania oceniono jako średni. 
 
9. SPOSÓB WYCENY 
 
Wycenę wykonano zgodnie z zasadami stosowanymi w gospodarkach rynkowych, zgodnie z 
Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami oraz zgodnie ze standardami zawodowymi 
zatwierdzonymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.  
Polskie standardy określają wartość rynkową nieruchomości jako szacunkową kwotę, jaką w 
dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na 
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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. 

 
 Zgodnie z Krajowym Standardem Wyceny Podstawowym (KSWP) – Wartość rynkowa – 

przy wycenie nieruchomości należy uwzględnić wszystkie jej atrybuty prawne, fizyczne, 
ekonomiczne i inne oraz wszelkie pozytywne i negatywne aspekty. Przy wycenie 
nieruchomości rzeczoznawca majątkowy powinien wykluczyć elementy niezwiązane trwale z 
nieruchomością, takie jak np.: wyposażenie lub inne ruchomości, poza cenowe zachęty do 
zakupu lub inne. Wartość rynkowa nieruchomości odzwierciedla potencjał nieruchomości, 
który byłby uwzględniony przez uczestników rynku w dniu wyceny. Może zatem 
uwzględniać inne możliwe wykorzystanie nieruchomości, także takie, które stanie się 
możliwe po wprowadzeniu odpowiednich zmian, np. nowych decyzji planistycznych i 
budowlanych, rozwoju odpowiedniej infrastruktury, rozwoju rynku lub innych. Stąd w 
wartości rynkowej może być uwzględniony dodatkowy jej element, ale tylko taki, za jaki 
kupujący jest skłonny zapłacić w nadziei, że nieruchomość uzyska możliwość lepszego 
sposobu użytkowania lub nastąpią możliwości jej rozwoju, które zaowocują zwyżką jej 
wartości nad tą osiągalną przy obecnie obowiązujących ograniczeniach. Przyszła możliwość 
wykorzystania nieruchomości w sposób, który w dniu wyceny nie jest jeszcze dopuszczalny, 
musi być jednak na tyle prawdopodobna, aby realnym było założenie, że racjonalnie 
działający uczestnicy rynku taką możliwość w dniu wyceny dostrzegają i są gotowi 
uwzględnić jej istnienie w cenie sprzedaży. 

 
Przedmiotowa nieruchomość to obiekt o funkcji mieszkalnej. Z uwagi na lokalizację oraz 
umiejscowienie w budynku uznano, że optymalnym sposobem użytkowania nieruchomości 
jest funkcja mieszkalna.  

 
Biorąc pod uwagę przeznaczenie nieruchomości (lokal mieszkalny), wyceny dokonano w 
podejściu porównawczym, przy zastosowaniu metody korygowanej ceny średniej rynkowej.  

 

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że 
wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były 
przedmiotem obrotu rynkowego. Wybór metody korygowanej ceny średniej rynkowej 
uzasadnia rodzaj nieruchomości oraz odpowiednia liczba dostępnych transakcji 
porównawczych. Istota zastosowanej metody polega na założeniu, że najwięcej transakcji 
zostało zawartych po cenach zbliżonych do wartości średniej, a wartość rynkowa wycenianej 
nieruchomości znajduje się pomiędzy ceną minimalną i ceną maksymalną z próbki 
reprezentatywnej.  

 

Wartość  rynkową (WR) 1 m
2
  powierzchni użytkowej lokalu obliczono na podstawie wzoru:  

  



n

1i

iśrR uCW    

gdzie:     
Cśr       -  oznacza cenę średnią z próby 

 

ui           -  oznacza wartości współczynników odzwierciedlające ocenę nieruchomości w 
aspekcie cech rynkowych. 

 

Wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży – WRW. 
Bazując na definicji, że wartość rynkowa nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobną 
cenę możliwą do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy 
przyjęciu następujących założeń: 
- strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały 
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stanowczy zamiar zawarcia umowy, 
- upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania 
warunków umowy, 
można stwierdzić jednoznacznie, że w przypadku, gdy zostanie ograniczone choć jedno z 
założeń (innymi słowy - nie zostaną spełnione wszystkie warunki wolego rynku, bądź 
wystąpią z istotnymi ograniczeniami np. presja czasu) - uzyskaną wartość nieruchomości nie 
możemy utożsamiać z wartością rynkową. 
 
W takim przypadku dokonuje się oszacowania wartości dla wymuszonej sprzedaży – WRW –
która oznacza wartość przy uwzględnieniu założenia, że istnieją ograniczenia np. czasowe lub 
inne dla sfinalizowania transakcji, które nie mogą być uznane za wystarczające lub rozsądne 
okresy marketingu lub wynegocjowania sprzedaży. 
 
Wartość tą wyznaczono na podstawie określonej wartości rynkowej w następujący sposób: 
WRW = Wr * (Wa + Wc) 
Gdzie: 
Wr - wartość rynkowa, 
Wa - współczynnik ogólnej atrakcyjności, 
Wc - współczynnik zachęty ceną wywoławczą. 
 
Współczynnik atrakcyjności oznacza wzrost lub obniżenie wartości spowodowane 
dodatkowymi cechami. Współczynnik zachęty cenowej spowoduje, że nabywca mniej 
wybredny, spośród kilku podobnych wybierze nieruchomość najtańszą. Poziom 
współczynnika zachęty cenowej wynika z aktywności rynku.  
 
Przy wyborze podejścia i metody kierowano się zasadami określonymi w art. 154 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 r.  
 
10. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO RYNKU 

NIERUCHOMOŚCI 
 
Gmina Pomiechówek położona jest w północnej części województwa mazowieckiego, w 
powiecie nowodworskim. Powierzchnia wynosi 102,66 km

2
. Obszar ten zamieszkuje około   

9 tys. osób, co kształtuje gęstość zaludnienia na poziomie około 85 mieszkańców na km
2
. 

 
Atutem lokalizacji jest bliskość Warszawy i lokalizacja przy trasie katowickiej. Z każdym 
rokiem gmina zyskuje miejski charakter. W szybkim tempie wzrasta liczba nowych 
zabudowań, powstają nowe ulice domów jednorodzinnych i willi. 
 
W gminie, ze względu na jej rolniczy charakter, przeważa zabudowa zagrodowa, co jednak  
z każdym rokiem ulega zmianie – po opracowaniu i przyjęciu planu przestrzennego 
zagospodarowania gminy Pomiechówek setki hektarów przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową.  
 
Pomiechówek jest gminą rekreacyjną, nad rzekami Wkrą i Narwią zlokalizowanych jest 
blisko 3 tys. działek letniskowych. Biorąc pod uwagę architekturę mieszkaniową przeważa 
zabudowa jednorodzinna. Aktywnie pozyskuje środki unijne i dotacje zewnętrzne.  
 
Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: leśny Pomiechówek oraz przyrody 
Dolina Wkry. W znacznej części gmina objęta jest Warszawskim Obszarem Chronionego 
Krajobrazu. Położona jest nad wodami Wkry i Narwi. 
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Okolica ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze względu na: 
- dobre połączenie z Warszawą (trasa gdańska); 
- sąsiedztwo dużych terenów zielonych; 
- położenie w cichej i spokojnej okolicy; 
- rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
Pod względem dostępności komunikacyjnej gmina Pomiechówek jest korzystnie położona. 
Przez jej środek przebiegają tory linii kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem i 
Olsztynem, na których równocześnie prowadzony jest podmiejski ruch pasażerski do 
Nasielska. Kilka kilometrów od zachodnich granic gminy prowadzi jedna z podstawowych 
dróg szybkiego ruchu samochodowego w Polsce, trasa nr 7 Warszawa – Gdańsk. Biegnąca 
przez centrum Pomiechówka droga krajowa nr 62 posiada znaczenie ponadregionalne, 
umożliwiając połączenie z Płockiem przez Zakroczym i Wyszogród z jednej, a z Pułtuskiem  
i Myszkowem przez Serock z drugiej strony. Jednocześnie droga ta zapewnia podstawową 
komunikację gminy przez most na Narwi z Nowym Dworem Mazowieckim, łącząc się z 
Modliłem z drogą nr 630, prowadzącą dalej przez Jabłonne do Warszawy. Obrzeżami gminy 
prowadzi droga nr 621 z Legionowa przez zaporę i wieś Dębe (skrzyżowanie z drogą nr 62) 
do Nasielska, do którego można też dojechać bezpośrednio z centrum Pomiechówka. 
 
Rynek ofertowy sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie Pomiechówka jest mało rozwinięty. 
Lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych jest mało (kilka bloków), dlatego też 
analizę rozszerzono na cały powiat nowodworski, głównie miasto Nowy Dwór Mazowiecki. 
Oferty są wystawiane głównie przez biura nieruchomości działające na terenie miejscowości, 
wiele jest również wystawionych bezpośrednio przez Właściciela/Dewelopera. W tym 
momencie na rynku jest kilkadziesiąt propozycji sprzedaży lokali mieszkalnych o podobnym 
do przedmiotu wyceny charakterze. Średni okres ekspozycji na rynku (od wystawienia oferty 
do zawarcia umowy sprzedaży/przedwstępnej umowy sprzedaży) to około 14 – 16 miesięcy.  
 
Poniższą analizę przeprowadzono na podstawie danych z aktów notarialnych, informacji 
uzyskanych w biurach pośrednictwa oraz w oparciu o obserwacje autora dotyczące trendów 
na rynku nieruchomości. 
 
Analizą objęto akty notarialne kupna/sprzedaży lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w 
blokach wybudowanych w latach 1969-1985. Odnotowano kilkanaście transakcji 
nieruchomościami mogącymi stanowić obiekty porównawcze.  Zgodnie z analizą 
stwierdzono, iż ceny transakcyjne lokali o podobnym do przedmiotu wyceny charakterze na 
ww. terenie są zróżnicowane, kształtują się w przedziale od ponad 4 000 zł/m² do około 6 700 
zł/m² powierzchni użytkowej lokalu w zależności od lokalizacji szczegółowej, 
umiejscowienia w budynku, otoczenia oraz standardu. 
 

Dla potrzeb wyceny określono rynek lokalny nieruchomości: 

 rodzaj: lokale mieszkalne (lokale w budynkach o podobnej konstrukcji i roku budowy); 

 obszar: powiat nowodworski (jako rynek lokalny); 

 okres monitorowania: od lipca 2021 r. do maja 2022 r. 
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Tabela nr 1: Wykaz odnotowanych transakcji przyjętych do analizy.  

L.p. 
Sygnatura 

akt 
Data 

transakcji 
Miejscowość Ulica 

Rok 
budowy 

PU 
[m2] 

Cena 
transakcyjna [zł] 

Cena za 
m2 [zł] 

1 AN 5393/2021 2021-10-20 Pomiechówek Wojska Polskiego 1970 55,70          245 000,00 zł  4 399  

2 AN 4070/2021 2021-07-29 Pomiechówek Wojska Polskiego 1970 55,10          369 000,00 zł  6 697  

3 AN 5140/2021  2021-10-06 Pomiechówek Wojska Polskiego 1975 45,20          240 000,00 zł  5 310  

4 AN 7216/2021 2021-12-09 Pomiechówek Wojska Polskiego 1970 72,40          420 000,00 zł  5 801  

5 AN 10791/2021  2021-09-13 Nowy Modlin Osiedle 1983 69,20          290 000,00 zł  4 191  

6 AN 5006/2021 2021-09-24 Nowy Dwór Mazowiecki Lotników 1969 36,88          230 000,00 zł  6 236  

7 AN 3713/2021  2021-07-26 Nowy Dwór Mazowiecki Lotników 1969 36,52          197 000,00 zł  5 394  

8 AN 2466/2021 2021-12-31 Nowy Dwór Mazowiecki Lotników 1969 45,37          302 500,00 zł  6 667  

9 AN 726/2022  2022-02-17 Nowy Dwór Mazowiecki Bohaterów Modlina 1969 45,78          292 500,00 zł  6 389  

10 AN 3923/2021  2021-07-23 Nowy Dwór Mazowiecki Bohaterów Modlina 1973 37,85          240 000,00 zł  6 341  

11 AN 1418/2022  2022-02-16 Nowy Dwór Mazowiecki Inżynierska 1977 38,40          250 000,00 zł  6 510  

Cena średnia 5 812  

Cena maksymalna 6 697  

Cena minimalna 4 191  

 
Opis lokalu o najniższej cenie transakcyjnej: 
Lokal położony przy ul. Osiedle w Nowym Modlinie o powierzchni 69,20 m

2
. Lokal w 

niskim standardzie w budynku z 1983 roku. Data transakcji 13.09.2021 r., cena za 1 m
2
 

wynosiła 4 191 zł. 
 
Opis lokalu o najwyższej cenie transakcyjnej: 
Lokal położony przy ul. Lotników w Nowym Dworze Mazowieckim o powierzchni 45,37 m

2
. 

Lokal w dobrym standardzie na 1 piętrze w budynku z 1969 r. Data transakcji 31.12.2021 r., 
cena za 1 m

2
 wynosiła 6 667 zł. 

 

Granice współczynników korygujących są następujące: 
 
Cmin/Cśred = 0,721 Cmax/Cśred = 1,152 
 

Cechy rynkowe oraz ich wagi określono na podstawie analizy rynku lokalnego oraz badań 
preferencji potencjalnych nabywców tego typu nieruchomości (szczegółowe obliczenia w 
archiwum autora). Analizując cechy nieruchomości wybrano te, które różnicują 
nieruchomości i mają wpływ na ich wartość (wynika to z zachowań nabywców). Cechy te 
można uporządkować następująco: 
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 Tabela nr 2: Cechy rynkowe wpływające na wartość nieruchomości  
Lp Cecha rynkowa Ocena Opis 

1 
Lokalizacja, 
położenie  

bardzo dobra 
Z bardzo dobrym dostępem do przystanków komunikacji, bardzo dobry dostęp 
obiektów handlowo-usługowych 

dobra 
W bliskim zasięgu do większych ulic i  przystanków komunikacji, dobry dostęp 
do obiektów handlowo-usługowych 

średnia W dalszym zasięgu do głównych ulic i  środków komunikacji  

2 
Otoczenie i 
sąsiedztwo 

bardzo dobre 
Zadbana okolica, duże poczucie bezpieczeństwa, bliskość dużych terenów 
zielonych, sąsiedztwo nowej zabudowy, zabudowa ekstensywna 

dobre 
Dobre poczucie bezpieczeństwa, bliskość terenów zielonych, zabudowa 
intensywna 

średnie 
Brak zieleni, niskie poczucie bezpieczeństwa, tereny zielone dalej oddalone, 
bardzo duża intensywność zabudowy 

3 

Standard 
pomieszczeń i 
funkcjonalność 

lokalu 

dobry 
Lokal  wykończony w dobry standardzie, na podłodze parkiet lub panele, w 
kuchni i w łazience glazura, terakota, nowoczesny wystrój, pokoje ustawne. 

średni 
Lokal wymagający odświeżenia, na podłodze panele, mozaika drewniana lub 
dobrze utrzymana wykładzina, w kuchni i w łazience glazura i terakota w 
dobrym stanie 

niski 
Lokal do generalnego remontu, na podłodze parkiet lub średnio utrzymana 
wykładzina, brak glazury i terakoty, niewymienione okna, drzwi starego typu,  

4 
Umiejscowienie w 

budynku  
korzystne I, II…,  

mniej korzystne parter, poddasze,3 i 4 pięto bez windy 

5 
Powierzchnia 

lokalu 
korzystna do 50 m² (większa cena jednostkowa) 

mniej korzystna powyżej 50 m² 

 
 11. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI 
 

Dla wycenianego lokalu przyjęto następującą ocenę cech użytkowych: 
 

Lokalizacja     – średnia 
Otoczenie i sąsiedztwo      – bardzo dobre 
Standard pomieszczeń      – średni 
Umiejscowienie w budynku     -  korzystne 
Powierzchnia lokalu     -  mniej korzystna 
 
Tabela nr 3. Określenie wielkości współczynnika korygującego dla wycenianego lokalu 

Lp. Rodzaj cechy Procentowy Zakres współczynnika Zakres 

    wpływ cechy Dolny Górny współczynnika 

1 Lokalizacja, położenie  25 0,180 0,288 0,180 

2 Otoczenie i sąsiedztwo 25 0,180 0,288 0,288 

3 Standard wykończenia i funkcjonalność  35 0,252 0,403 0,328 

4 Umiejscowienie w budynku 10 0,072 0,115 0,115 

5 Powierzchnia lokalu  5 0,036 0,058 0,036 

Razem 100 0,721 1,152 0,947 

 
Zgodnie z powyższym wartość 1m

2
 powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu nr 10 

zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 99 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych oszacowano: 
 
WR = 0,947 x 5 812 zł/ m² = 5 504 zł/ m² 
 
Wartość rynkowa (W) przedmiotowego lokalu o powierzchni 72,30 m² wynosi: 
 

W = 72,30 m² x 5 504 zł/ m² = 397 939 zł 
 

przyjęto W= 398 000 zł 
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Wartość rynkowa (W1/6) 1/6 udziału w przedmiotowym lokalu o powierzchni 72,30 m² 
wynosi: 
 
W1/6 = 66 333 zł 
 

przyjęto W1/6 = 66 300 zł 
słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 
 

 12.    Wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży 
 
WRW = Wr * (Wa + Wc) 
Gdzie: 
Wr - wartość rynkowa, 
Wa - współczynnik ogólnej atrakcyjności, 
Wc - współczynnik zachęty ceną wywoławczą. 
 
Współczynnik atrakcyjności oznacza wzrost lub obniżenie wartości spowodowane 
dodatkowymi cechami. Współczynnik zachęty cenowej spowoduje, że nabywca mniej 
wybredny, spośród kilku podobnych wybierze nieruchomość najtańszą. Poziom 
współczynnika zachęty cenowej wynika z aktywności rynku. Dla przedmiotowej 
nieruchomości sumę współczynników przyjęto na poziomie 30% (duży lokal w peryferyjnej 
lokalizacji, sprzedaż tylko udziału, mocno ograniczona liczba potencjalnych 
zainteresowanych). 
 
Oszacowana wartość rynkowa 1/6 udziału w nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży 

na dzień wyceny:  
Ww1/6 = 46 410 zł 

przyjęto Ww1/2=  46 400 zł 
słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych 

 
12. KOMENTARZ 
 
Oszacowana wartość  

rynkowa 1/6 udziału według            66 300 zł 
stanu na dzień wyceny: słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 
 

 
Oszacowana wartość 1/6 udziału  

w warunkach sprzedaży   46 400 zł 184 000 zł 
wymuszonej:                                                 słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych 

 
Wartości te ustalono jako najbardziej prawdopodobną cenę, możliwą do uzyskania na rynku 
przy spełnieniu następujących założeń: 
 

Biorąc pod uwagę lokalizację budynku z wycenianym lokalem mieszkalnym, dostęp do 
punktów handlowo-usługowych a także wielkość przedmiotowego lokalu, kwota uzyskana w 
wyniku porównania z podobnymi lokalami, które były przedmiotem transakcji, mieści się w 
na średnim poziomie cen występujących na lokalnym rynku.  
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13. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

 

 Operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawa i Standardami zawodowymi 
rzeczoznawców majątkowych. 

 Operat może być wykorzystany wyłącznie przez Zleceniodawcę wymienionego w  
punkcie 3.1 i dla celu określonego w punkcie 2 niniejszego operatu. 

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

 Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz 
zatajone wady prawne mające wpływ na jej wartość. 

 Autor wyceny Katarzyna Janisz jest wpisana na listę biegłych w zakresie wyceny 
nieruchomości Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 Zastrzega się prawa autorskie niniejszego opracowania. 

 Niniejsza opinia ważna jest na dzień sporządzenia. 

 Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu dla którego został 
sporządzony przez okres 12 m-cy od daty sporządzenia, chyba że wystąpiły 
szczególne okoliczności. 

 Operat zawiera 19 stron plus załącznik. 
 

 
 
 
 
 
 
Autor operatu: 

Milanówek, dn. 25.07.2022 r.          Katarzyna Janisz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 99, m. 10                                                                     lipiec 2022 

__________________________________________________________________________________ 
Sygnatura: XIX GUp 215/22 18  opracowanie: Katarzyna Janisz 

Dokumentacja fotograficzna 
Lokal:  
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Budynek: 

   
  

   
 
 

 


