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WSTĘP 

 

Każdy rzeczoznawca majątkowy mający dokonać wyceny nieruchomości dla 

określonego celu staje przed dylematem wyboru odpowiedniego sposobu wyceny. Istnieje 

szereg przepisów prawnych, z których wynikają cele wyceny. Często zdarza się, że nie ma w 

nich określonego konkretnego sposobu wyceny, a jedynie istnieje odwołanie do innych 

przepisów prawnych. Bywa też tak, że takiego odwołania w ogóle nie ma. Zatem 

rzeczoznawca majątkowy musi posiadać zdolność odpowiedniej interpretacji przepisów 

prawnych. Wybór sposobu wyceny jakiego dokona musi być dozwolony do zastosowania dla 

konkretnego przedmiotu i celu wyceny. Co więcej rzeczoznawca majątkowy musi posiadać 

rozległą wiedzę na temat nieruchomości. Aby dobrze wykonywać swój zawód musi na 

bieżąco zaznajamiać się ze stanem lokalnego rynku nieruchomości. Istnieją przypadki, kiedy 

ta wiedza jest niewystarczająca i rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do analizy 

ponadlokalnego rynku nieruchomości, a czasami nawet krajowego czy międzynarodowego.  

Rzeczoznawca majątkowy wyceniając nieruchomość musi wykazać się znajomością 

odpowiednich procedur wyceny, a także musi potrafić zastosować je w praktyce, gdyż nawet 

najmniejszy błąd, choćby rachunkowy wpływa na ostateczną wartość. 

Zatem w monografii zaproponowano zestawienia w formie tabel zawierających 

możliwe do wykorzystania sposoby wyceny dla danego celu i przedmiotu wyceny, które 

wynikają z konkretnych przepisów prawnych. Stworzone zestawienie może ułatwić 

rzeczoznawcy majątkowemu wybór możliwego do zastosowania w danym przypadku 

sposobu wyceny.  

Opłaty związane z nieruchomościami stanowią szeroki wachlarz różnego rodzaju opłat 

i podatków. Dotyczą one znacznej części społeczeństwa, gdyż mają one związek  

z udostępnieniem przez gminę praw do korzystania z nieruchomości, z dokonywaniem 

czynności prawnych związanych z nieruchomościami, z działaniami wpływającymi na ich 

rozwój oraz z posiadaniem nieruchomości. Trudno jest znaleźć osobę, która w ciągu swojego 

życia nigdy nie miała do czynienia m.in. ze sprzedażą nieruchomości, najmem, dzierżawą, 

ustanowieniem hipoteki, darowizną, prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak należy 

pamiętać, że wiele z tych opłat dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale również osób 

prawnych. Co więcej pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć nie tylko nieruchomości 

gruntowe, ale także budynkowe i lokalowe. Każdego rodzaju nieruchomości mogą dotyczyć 

wyżej wymienione opłaty. Nieruchomości, które są w posiadaniu gmin, jak również te będące 

przedmiotem własności osób prywatnych oraz podmiotów publicznych, są źródłem dochodu 

gminy. 

 Gmina, posiadając osobowość prawną, wykonuje zarówno zadania własne jak  

i zlecone, a opłaty związane z nieruchomościami należą do jej zadań własnych.   

Gmina poprzez racjonalną gospodarkę nieruchomościami wpływa na jej rozwój,  

a także przyczynia się do lepszego kształtowania budżetu gminy.  
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ROZDZIAŁ I 

NIERUCHOMOŚĆ 

 

 Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, za rzeczy można uznać wyłącznie 

przedmioty materialne. Przedmioty te można podzielić na rzeczy oraz takie przedmioty 

materialne, które rzeczą nie są (np. wody). Wśród pierwszej grupy, tj. rzeczy można 

wymienić rzeczy ruchome oraz nieruchomości (USTAWA KODEKS CYWILNY, CYMERMAN I IN. 

2011). 

 

1.1 Nieruchomość i jej rodzaje 

 

Przywołując art. 46 Kodeksu Cywilnego, można przytoczyć i posłużyć się zawartą  

w nim definicją nieruchomości: „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej 

stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem 

związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią 

odrębny od gruntu przedmiot własności.” (USTAWA KODEKS CYWILNY). Z definicji tej wprost 

wynikają poniższe rodzaje nieruchomości: 

- nieruchomość gruntowa, 

- nieruchomość budynkowa, 

- nieruchomość lokalowa. 

 Klasyfikacja nieruchomości została dokonana na podstawie określonych kryteriów. 

Wymienione rodzaje nieruchomości związane są z kryterium przedmiotowym. 

 

 Innym kryterium może być kryterium podmiotowe,  które wyróżnia nieruchomości: 

- państwowe, 

- samorządowe, 

- prywatne, 

- zagraniczne. 

Jest to kryterium związane z określonym podmiotem, który posiada do nieruchomości 

prawo własności.  

 

Wyróżnia się również kryterium funkcjonalne, na podstawie którego nieruchomości 

zostały podzielone ze względu na funkcję jaką pełnią. Według tego kryterium nieruchomości 

można podzielić na: 

- rolne, 

- leśne, 

- rekreacyjne i wypoczynkowe, 

- mieszkaniowe, 

- przemysłowe, 

- komercyjne, 

- specjalnego przeznaczenia.  

 

Kolejnym kryterium jest sposób generowania dochodu. W tym wypadku 

nieruchomości dzieli się na: komercyjne, spekulacyjne oraz kapitałowe (CYMERMAN  

I IN. 2011). 

 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje związane z poszczególnymi rodzajami 

nieruchomości. 
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1. Nieruchomość gruntowa – jest to jeden z rodzajów nieruchomości, który zawiera się  

w definicji nieruchomości przedstawionej w Kodeksie Cywilnym. W związku z tym 

nieruchomości gruntowe można zdefiniować jako „części powierzchni ziemskiej stanowiące 

odrębny przedmiot własności”. Poszczególne sformułowania tej definicji zwracają uwagę na 

to, że aby można było uznać nieruchomość za nieruchomość gruntową muszą być spełnione 

poniższe warunki: 

a) nieruchomość musi posiadać granice, które zostały jej określone, a zatem zrealizowana 

będzie pierwsza część definicji odnosząca się do słów „część powierzchni ziemskiej”, 

b) nieruchomość musi posiadać właściciela, co związane jest z drugą częścią definicji,  

a konkretnie z określeniem „odrębny przedmiot własności” (DYDENKO J.,  (RED.) 2012). 

W rozumieniu art. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość 

gruntowa  to „grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli 

stanowią odrębny przedmiot własności” (USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI). 

Nieruchomość gruntowa może być utworzona z jednej lub z większej ilości działek 

ewidencyjnych. To właśnie działka ewidencyjna jest jej najmniejszą jednostką przestrzenną. 

W tym miejscu warto wskazać różnicę jaka istnieje między omawianym rodzajem 

nieruchomości a działką. Działka, spełniając szereg warunków zawartych  

w jej definicji musi przede wszystkim stanowić ciągły obszar gruntu, co odróżnia ją od 

nieruchomości gruntowej (CYMERMAN I IN. 2011). 

 

2. Nieruchomość budynkowa – to kolejny rodzaj nieruchomości, który wynika  

z podanej w Kodeksie Cywilnym definicji nieruchomości.  

Pod pojęciem nieruchomości budynkowej rozumie się „budynek i inne urządzenia 

trwale z gruntem związane, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od 

gruntu przedmiot własności”  (ŹRÓBEK R. (RED.) 2000). 

Z istnieniem tego rodzaju nieruchomości powiązane jest prawo użytkowania 

wieczystego, związane z posiadanymi przez Skarb Państwa i jednostki samorządu 

terytorialnego gruntami. W takiej sytuacji osobno traktowane jest prawo własności budynków 

i innych urządzeń (przysługujące użytkownikowi wieczystemu) oraz prawo własności gruntu 

(DYDENKO J., DYDENKO J. (RED.) 2012). 

 

3. Nieruchomość lokalowa – jak wspomniano wcześniej również ten rodzaj nieruchomości 

można wymienić bezpośrednio z definicji nieruchomości przytoczonej w Kodeksie Cywilnym 

i zdefiniować nieruchomości lokalowe jako części budynków, „jeżeli na mocy przepisów 

szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.” (DYDENKO J., DYDENKO J. 

(RED.) 2012, USTAWA KODEKS CYWILNY ART. 46).Definicja nieruchomości lokalowej wynika 

z Ustawy o własności lokali, z art. 2.1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym 

przeznaczeniu mogą stanowić odrębne nieruchomości. 

Zatem, nieruchomość lokalowa rozumiana jest jako samodzielny lokal mieszkalny lub 

mający przeznaczenie inne niż mieszkalne (pod warunkiem, że jest odrębną własnością),  

a także garaż, który jest odrębną własnością (przy czym jest on częścią składową budynku) 

(CYMERMAN I IN. 2009). 

Za nieruchomość lokalową można uznać lokal, jeśli spełnia poniższe warunki: 

- samodzielność (wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, pozwalający na trwałe 

przebywanie w nim ludzi), 

- odrębność co do własności (przedmiot własności oddzielony od pozostałej części budynku), 

- posiadanie księgi wieczystej (MĄCZYŃSKA E. I IN. 2007). 
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4. Nieruchomość państwowa – nieruchomość będąca w posiadaniu Skarbu Państwa lub 

innych państwowych osób prawnych. 

 

5. Nieruchomość samorządowa –  można wyróżnić tu: 

- nieruchomość wojewódzką – nieruchomość we własności województwa lub wojewódzkich 

osób prawnych,  

- nieruchomość powiatową – nieruchomość we własności powiatu lub powiatowych osób 

prawnych,  

- nieruchomość komunalną – nieruchomość we własności gminy lub komunalnych osób 

prawnych. 

 

6. Nieruchomość prywatna – jest to nieruchomość, która może być przedmiotem własności 

zarówno osób fizycznych, jak i prawnych (niepaństwowych i niesamorządowych). 

 

7. Nieruchomość zagraniczna – można zdefiniować ją jako nieruchomość, która jest  

w posiadaniu państw obcych oraz jest przedmiotem władania przez jednostki służby 

zagranicznej (CYMERMAN I IN. 2011). 

 

8. Nieruchomość rolna – jest to taka nieruchomość, na której jest lub może być prowadzona 

związana z rolnictwem działalność wytwórcza odnosząca się zarówno do produkcji roślinnej, 

jak i zwierzęcej (nie pomijając również produkcji rybnej, ogrodniczej czy sadowniczej) 

(USTAWA KODEKS CYWILNY ART. 46). 

 

9. Nieruchomość leśna – rozumie się przez to las, który jest gruntem, którego powierzchnia 

jest nie mniejsza niż 0,10ha. Co więcej grunt ten powinien być porośnięty krzewami, 

drzewami, ale także runem leśnym (czasowo może nie posiadać roślinności). Może być on 

wpisany do rejestru zabytków lub istnieć jako rezerwat przyrody(bądź należeć do parku 

narodowego), a także może związany być z produkcją leśną (być do niej przeznaczony). 

Grunt o którym mowa powinien być powiązany z gospodarką leśną. 

 

10. Nieruchomości rekreacyjne i wypoczynkowe – m.in. pola golfowe, hotele, itp. 

 

11. Nieruchomości mieszkaniowe – nieruchomości związane z przeznaczeniem jakim jest 

mieszkalnictwo.  

 

12. Nieruchomości przemysłowe – jak sama nazwa wskazuje głównym przeznaczeniem 

obiektów należących do tego rodzaju nieruchomości jest przemysł i produkcja. 

 

13. Nieruchomości komercyjne (kryterium funkcjonalne) – do tego rodzaju nieruchomości 

zalicza się takie, które związane są z inwestowaniem, jako potencjalnym źródłem zysku.  

 

14. Nieruchomości specjalnego przeznaczenia  - obiekty publiczne (m.in. kościoły, lotniska, 

szkoły, itp.). 

 

15. Nieruchomości komercyjne (kryterium: sposób generowania dochodu) – pozwalają one 

na osiągnięcie przez ich właściciela dochodu (np. z najmu). 

 

16. Nieruchomości spekulacyjne – są to takie nieruchomości, które kupione zostały ze 

względu na niską cenę, natomiast sprzedawane są za cenę wyższą, co pozwala na osiągnięcie 

szybkiego zysku. 
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17. Nieruchomości kapitałowe – prognozuje się, że wartość takich nieruchomości wzrośnie 

w odpowiednio długim przedziale czasowym, a co za tym idzie w przypadku sprzedaży 

osiągnięta zostanie wyższa cena dająca zysk inwestorowi (CYMERMAN I IN. 2011). 

 

1.2 Części składowe nieruchomości 

 

Za części składowe nieruchomości przyjmuje się to, co oddzielone od nieruchomości 

poddane zostałoby uszkodzeniu lub znaczącej zmianie, a także jeśli oddzielone przedmioty od 

nieruchomości prowadziłyby do jej uszkodzenia lub znacznej zmiany. Poza tym części te nie 

mogą być przedmiotem odrębnej własności, czy innych praw rzeczowych.   

 

W przypadku nieruchomości gruntowej do części składowych można oprócz gruntu 

zaliczyć także: 

a) budynki oraz urządzenia, które są z gruntem trwale związane, 

b) drzewa, a także rośliny (od momentu ich zasiania czy zasadzenia), 

c) wody stojące i wody w rowach, 

d) złoża kopalin (tylko te, które nie są w posiadaniu Skarbu Państwa) (CYMERMAN I IN. 2009). 

 

W skład nieruchomości lokalowej oprócz samodzielnego lokalu wchodzą także: 

a) tzw. pomieszczenia przynależne, 

b) udział w nieruchomości wspólnej. 

 

Pomieszczenia przynależne są to takie pomieszczenia, które nie muszą, ale mogą 

przystawać do lokalu. Za przykład może posłużyć m.in. piwnica, garaż, strych. Pojęcie 

nieruchomości wspólnej odnosi się do: 

a) gruntu, na którym wybudowane zostały obiekty, 

b) urządzeń i części budynków (należy zaznaczyć, że nie tylko właściciele poszczególnych 

lokali mają prawo do korzystania z nich).  

 

W związku z tym każdy z właścicieli lokali posiadał będzie udział w nieruchomości 

wspólnej (prawo, które powiązane jest z własnością lokalu) (DYDENKO J., DYDENKO J. (RED.) 

2012). 

 

1.3 Granice nieruchomości 

 

Za granice poziome nieruchomości gruntowej uznaje się powierzchnię wyznaczoną 

granicami geodezyjnymi, ale należy także pamiętać o granicach pionowych – nad i pod tą 

powierzchnią. Prawo własności do gruntu powiązane jest także z granicami pionowymi, które 

związane są z jego przeznaczeniem (społeczno-gospodarczym). Są one uzależnione od 

zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określa przeznaczenie 

gruntu (CYMERMAN I IN. 2011). 

 Konstrukcja nieruchomości budynkowej określa jej granice. Przyjmuje się, że 

konstrukcja ta pokrywa się z bryłą danego budynku. W przypadku, gdy budynek stanowi 

odrębną własność, wtedy nie istnieje granica pionowa (nad i pod konstrukcją) (ŹRÓBEK R. 

(RED.) 2000). 

 W przypadku nieruchomości lokalowej granice są wyznaczone poprzez wewnętrzną 

stronę jej ścian zewnętrznych (CYMERMAN I IN. 2011). 

 

 



 

 

 

13 

1.4 Cechy nieruchomości 

 

Nieruchomość wg Ewy Kucharskiej-Stasiak charakteryzuje się szeregiem cech, które 

można przypisać do trzech kategorii. Poniższy schemat (schemat 1.1, s. 13) ilustruje ten 

podział. 

 

 
Schemat 1.1. Cechy nieruchomości 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: KUCHARSKA-STASIAK E. 2006 

Na schemacie (schemat 1.1, s. 13) wymienione zostały najistotniejsze cechy fizyczne 

nieruchomości, pod których pojęciem należy rozumieć: 

a) niepodzielność – rozumiana jako brak możliwości odłączenia budynku od gruntu,  

z którym jest fizycznie związany; cecha ta związana jest z kubaturą budynku, 

b) trwałość – w odniesieniu do gruntu oznacza jej niezniszczalność fizyczną, natomiast jeśli 

chodzi o budynki oraz budowle charakteryzują się one w stosunku do pozostałych wytworów 

długą żywotnością, 

c) złożoność fizyczna – oznacza to, że może być utworzona z szeregu różnych elementów, 

takich jak na przykład: grunt czy budynki, 

d) różnorodność – cecha wskazująca na to, że nie istnieją nieruchomości, które są względem 

siebie takie same, 

e) stałość w miejscu – grunt i obiekty budowlane są nieruchome. 

 

Przez wyróżnione na schemacie (schemat 1.1, s. 13) cechy ekonomiczne należy mieć 

na myśli: 

a) lokalizacja – związana z fizycznym oraz ekonomicznym (dostępność do komunikacji, 

usług, itp.) położeniem, 

b) rzadkość – tzn. deficytowość, którą tłumaczy się jako zbyt duży popyt na nieruchomości  

o danych cechach, który przewyższa ich faktyczną ilość, 

c) mała płynność – należy przez to rozumieć fakt, że nie można być przekonanym, że uzyska 

się za nieruchomość odpowiadającą jej cenę rynkową (lub przybliżoną do niej), 

Nieruchomość  

Cechy fizyczne 

niepodzielność 

trwałość 

złożoność 
fizyczna 

różnorodność 

stałość w miejscu 

Cechy ekonomiczne 

lokalizacja 

rzadkość 

mała płynność 

kapitałochłonność 

współzależność 

Cechy instytucjonalnoprawne 

prawa związane z 
nieruchomością 

instytucjonalne 
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d) kapitałochłonność – nieruchomości charakteryzują się wysoką kapitałochłonnością,  

z uwagi na to, że należy ponieść duże koszty, aby nabyć grunt lub zbudować obiekt 

budowlany, 

e) współzależność – oddziaływanie na siebie nawzajem wartości nieruchomości, a także ich 

użytkowania oraz ewentualnych zmian dokonywanych na nich, a co za tym idzie funkcja 

obszaru oraz to, jak jest ona realizowana wywołują wpływ na pozostałe nieruchomości.   

 

Ostatnią grupą są cechy instytucjonalno-prawne, które związane są  

z utworzeniem prawnego otoczenia oraz odpowiednich instytucji. Wspomniane otoczenie 

prawne podejmuje się zadań dotyczących m.in.: projektowania, realizacji, użytkowania, 

obrotu (KUCHARSKA-STASIAK E. 2006). 

 

1.5 Funkcje nieruchomości 

 

Wartość użytkowa nieruchomości warunkuje istnienie funkcji, jakie może pełnić 

nieruchomość. To właśnie dzięki tej wartości można powiedzieć, że nieruchomość może być 

traktowana jako towar, a co za tym idzie związana jest z obrotem rynkowym. Jej właściciel 

może wykorzystywać ją według własnego zapotrzebowania, jednak w każdym momencie 

może on sprawić, że stanie się ona przedmiotem obrotu. Nieruchomość może stać się dla 

właściciela także potencjalnym źródłem dochodu (związanym np. z najmem).  

Zatem jako najistotniejsze funkcje nieruchomości można wymienić: 

a) zaspokojenie zapotrzebowania oraz popytu na powierzchnię (usługową, mieszkalną, czy 

przemysłową), 

b) funkcja dochodowa – nieruchomość może być źródłem pożytków uzyskiwanych przez jej 

właściciela, do których zalicza się: 

- naturalne pożytki rzeczy, np. płody rolne, 

- cywilne pożytki rzeczy – rozumiane jako dochód ze stosunku prawnego (np. czynsz  

z dzierżawy), 

- pożytki prawa podmiotowego – zalicza się do nich dochód uzyskany na podstawie 

tego prawa, zgodny z jego przeznaczeniem społeczno-gospodarczym. 

c) funkcja lokacyjna – nieruchomość coraz częściej uważana jest za bezpieczną lokatę 

kapitału, 

d) funkcja spekulacyjna – związana jest ze spodziewanym zwiększeniem wartości użytkowej, 

czego następstwem jest wyższa cena nieruchomości, 

e) funkcja fiskalna – nieruchomość rozumiana jest jako podstawa na potrzeby naliczenia 

podatku majątkowego (BRYX M. 2008). 

 

1.6 Gospodarka nieruchomościami 

 

Jest to „zespół relacji i procedur zachodzących między podmiotami  

a przedmiotem gospodarowania”. Zespół ten dotyczy nieruchomości (gruntowych, 

budynkowych, lokalowych), a także praw, które są z nimi powiązane. Prawami tymi są prawa 

rzeczowe, czyli własność, użytkowanie wieczyste a także ograniczone prawa rzeczowe, do 

których należą m.in.: służebność, hipoteka, użytkowanie, zastaw. Poza tymi prawami istnieją 

np. prawa zobowiązaniowe, przez które rozumiemy m.in.: najem oraz dzierżawę (ŹRÓBEK 

2000). 

Podmiotami w rozumieniu gospodarki nieruchomościami są te osoby, które mają 

prawa do nieruchomości, np. właściciele, użytkownicy wieczyści, najemcy, dzierżawcy. Pod 

pojęciem przedmiotu rozumiemy nieruchomości i prawa, które są z nimi powiązane. 

  Poniżej wymieniono niektóre czynności gospodarki nieruchomościami: 
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a) wycena nieruchomości,  

b) ewidencja zasobu, związana ze sporządzeniem opisu nieruchomości, 

c) sporządzanie opracowań geodezyjno-prawnych, 

d) udostępnianie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, a także naliczanie należności, 

e) nabywanie i zbywanie nieruchomości, wchodzących w skład zasobu, 

f) przeprowadzanie scaleń i podziałów, a także podziałów nieruchomości. 

 

W przypadku, gdy gospodarka nieruchomościami rozpatrywana jest z punktu widzenia 

gminy, za podmiot uważamy gminę, podmiot publicznoprawny (organ stanowiący – rada 

gminy oraz organ wykonawczy – wójt, burmistrz, prezydent miasta), natomiast przedmiotem 

są nieruchomości wchodzące w skład mienia gminy i innych podmiotów, np. prywatnych czy 

państwowych. 

Należy tutaj wspomnieć o tzw. gminnym zasobie nieruchomości. W jego skład 

wchodzą te nieruchomości, które są własnością gminy (poza tymi, które oddane zostały w 

użytkowanie wieczyste) oraz nieruchomości, dla których gmina jest użytkownikiem 

wieczystym. Gospodarowanie tym zasobem powierza się wójtowi (burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta). To on jest także przedstawicielem gminy w zakresie gospodarki 

nieruchomościami. 

 

Istnieją zasady związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi. Są to: 

a) zasada racjonalnej gospodarki (polega na otrzymywaniu jak najlepszych efektów  

z zasobów oraz na otrzymywaniu określonego efektu z uwzględnieniem minimalizacji 

zużycia zasobów),  

b) zasada szczególnej staranności oraz zasada ochrony (osoby, które maja związek  

z zarządzaniem mieniem maja obowiązek zachować staranność przy zarządzie, który nie jest 

sprzeczny z jego przeznaczeniem, a także ochrona tego mienia), 

c) zasada samodzielności (gmina sama podejmuje decyzje dotyczące przeznaczenia  

i wykorzystania składników majątku) (CYMERMANI IN. 2011). 
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ROZDZIAŁ II 

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI 

 

2.1 Pojęcie wyceny nieruchomości 

 

Pod pojęciem wyceny nieruchomości należy rozumieć (zgodnie z Ustawą o gospodarce 

nieruchomościami–art.4.6)postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości. Są 

to więc kolejne kroki prowadzące do określenia wartości nieruchomości. Wartość ta może być 

określana dla różnych celów. Należy tutaj wspomnieć także o pojęciu szacowania 

nieruchomości. Definiuje się je jako czynności związane z określaniem wartości nieruchomości. 

Przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych podejść, metod oraz technik następuje określenie 

wartości nieruchomości. Kluczowymi pytaniami związanymi z szacowaniem nieruchomości 

są: 

- co stanowi przedmiot wyceny? 

- co  jest celem wyceny? 

- jak zostaje określona wartość? (CYMERMAN I IN. 2009). 

  

Najważniejszymi funkcjami wyceny nieruchomości są: 

a) funkcja informacyjno-doradcza – pozwala na uzyskanie przydatnych informacji  

(w szczególności na temat oferty cenowej, ale również związanych z pozyskaniem danych na 

temat nieruchomości i jej otoczenia), 

b) funkcja decyzyjna – w wyniku wyceny przekazywane są dane, które mają pomóc 

kontrahentowi dokonać decyzji związanych z inwestycją, 

c) funkcja negocjacyjna – dzięki wycenie sprzedający lub kupujący otrzymuje informacje, 

które tłumaczą podaną cenę transakcyjną, 

d) funkcja związana z rozwiązywaniem konfliktów interesów, jakie istnieją pomiędzy 

stronami (kupującym i sprzedającym) (MĄCZYŃSKA E. I IN. 2007) 

  

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 4. zwraca uwagę także na pojęcie 

określania wartości nieruchomości, czyli „określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu 

prawa własności i innych praw do nieruchomości” (USTAWA O GOSPODARCE 

NIERUCHOMOŚCIAMI). 

 

2.2 Rzeczoznawstwo majątkowe 

 

Działalność zawodowa, jaką jest rzeczoznawstwo majątkowe jest realizowana przez 

rzeczoznawców. Działalność ta oparta jest na zapisach ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (CYMERMAN I IN. 2009). 

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość przedmiotu wyceny, który stanowi 

nieruchomość. Jest to osoba fizyczna, której zostały nadane określone uprawnienia zawodowe 

(związane z szacowaniem nieruchomości). Uprawnienia te przyznawane są w świetle zapisów 

ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca może nie tylko, jak wspomniano 

wcześniej, określać wartość nieruchomości, ale także związanych trwale z nią urządzeń  

i maszyn (ŹRÓBEK S. (RED.) 2007). 

 Rzeczoznawca ma za zadanie ustalić walory nieruchomości i jej użyteczność. Ponadto 

mając na uwadze cel wyceny szacuje jej wartość. Każdy rzeczoznawca prezentując rezultat 

przeprowadzonej wyceny jest za niego odpowiedzialny. W razie potrzeby powinien także 

udzielić odpowiedzi na pytania związane z wykonanym operatem, które zostały zadane przez 

klienta. Jest on postrzegany jako osoba neutralna, obdarzona zaufaniem publicznym. 
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Powinien być w stanie dokonać analizy danych, które uzyskał, a także dokonać ich oceny 

(HOPFER I IN. 2001). 

 Rzeczoznawca powinien postępować zgodnie z etyką zawodową, wykonywać swoją 

pracę starannie i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Powinien także kierować się 

zasadą bezstronności oraz zachować poufne dane tylko dla własnej wiedzy. Co więcej jest 

zobowiązany do wykorzystania standardów zawodowych oraz doskonalenia swoich 

kwalifikacji. Rzeczoznawca majątkowy musi także posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. Wykonuje on swój zawód odpłatnie (na podstawie umowy). 

Dokonując wyceny, rzeczoznawca sam, znając cel przeprowadzanej wyceny, wybiera 

odpowiednią procedurę(uzależnioną od przepisów prawnych, celu wyceny, rodzaju rynku  

i dostępnych danych). 

Efektem pracy (określenia wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń, które są z nią 

związane) rzeczoznawcy majątkowego jest sporządzony operat szacunkowy, jednak 

wykonywać może także ekspertyzy oraz opracowania związane m.in. z: rynkiem 

nieruchomości, wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości, skutkami finansowymi 

spowodowanymi uchwaleniem czy zmianą miejscowego planu, itp. (DYDENKO J., 

WALCZEWSKI H., DYDENKO J. (RED.) 2012; USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI). 

 W związku z odpowiedzialnością zawodową, w odniesieniu do osoby rzeczoznawcy 

majątkowego zastosować można zastosować kary takie jak: upomnienie, nagana, zawieszenie 

uprawnień zawodowych lub ich pozbawienie.  

Osoba, która stara się o uzyskanie uprawnień zawodowych (związanych  

z szacowaniem nieruchomości) musi spełniać szereg warunków(ART.177.1.  USTAWY  

O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI): 

Art. 177. 1. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się 

osobie fizycznej, która:  

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

2) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych 

oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi 

sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za 

przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za 

przestępstwo skarbowe;  

3) posiada wyższe wykształcenie;  

4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;  

5) odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny 

nieruchomości;  

6) przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła 

egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. 

 

2.3 Operat szacunkowy  

 

Za operat szacunkowy uznaje się taki dokument, sporządzony przez rzeczoznawcę 

majątkowego, który jest jego autorską opinią (pisemną) na temat wartości przedmiotu 

przeprowadzanej przez niego wyceny. W operacie powinny zostać przedstawione wszystkie 

ważne informacje, które zdobyto w czasie prac związanych z szacowaniem nieruchomości. 

Musi on także uwzględniać będące podstawą wyceny wszelkie założenia, a także warunki 

ograniczające. Od operatu szacunkowego wymaga się, aby: 

- wykonany był w zgodności ze standardami zawodowymi i przepisami prawa, a także 

kanonami praktyki zawodowej, 
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-  ukazywał jednoznacznie wnioski z przeprowadzonej wyceny, tak aby były one zrozumiałe 

dla osoby, która będzie z niego korzystała (ARCHIWALNY KRAJOWY STANDARD WYCENY 

PODSTAWOWY NR 3). 

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i (…) w § 56.1 precyzuje jak powinna 

zostać wykonana wycena nieruchomości. Kolejnymi czynnościami powinny być: 

a) ustalenie przedmiotu oraz zakresu wyceny, a także jej celu, 

b) wskazanie formalnej podstawy dla przeprowadzanej wyceny, 

c) wskazanie źródeł, które dostarczają informacji o nieruchomości, 

d) podanie dat, które są fundamentalne przy określeniu wartości nieruchomości, 

e) opisanie stanu nieruchomości, 

f) podanie przeznaczenia nieruchomości, będącej przedmiotem wyceny, 

g) wykonanie analizy rynku nieruchomości oraz jego charakterystyka,  

h) podanie jaki rodzaj wartości jest określany, 

i) dokonanie wyboru podejścia, metody oraz techniki szacowania, 

j) zaprezentowanie obliczeń, 

k) przedstawienie wyniku wyceny i jego uzasadnienie.  

Wartość nieruchomości, która została określona w wyniku wyceny i jest 

przedstawiona w operacie, powinna być podana w pełnych złotych (ROZPORZĄDZENIE  

W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

Zgodnie z art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca po 

wykonaniu operatu, w terminie dwóch miesięcy zobowiązany jest do dostarczenia wyciągu  

z operatu odpowiednim organom, które związane są z katastrem nieruchomości. Wyciąg ten 

powinien w szczególności przedstawiać opis nieruchomości, cel dla jakiego sporządzona była 

wycena oraz określoną wartość.  

Wykonanym operatem zgodnie z art.156 ust. 3 można posługiwać się (zgodnie do celu 

wyceny) w czasie dwunastu miesięcy od dnia, w którym go sporządzono (USTAWA 

O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI). 

 

Poniżej przedstawiono skład operatu szacunkowego: 

 

a) strona tytułowa – musi zawierać tytuł „Operat szacunkowy”, a także informacje związane z 

tym, co stanowi przedmiot wyceny, jaki jest jego adres oraz do kogo należy. Ponadto należy 

podać cel, dla którego przeprowadzona jest wycena oraz datę i miejsce sporządzenia operatu. 

Na stronie tytułowej powinny znaleźć się także informacje o rzeczoznawcy z jego podpisem  

i pieczątką. Składnikiem, który może znajdować się na tej stronie jest wartość, która została 

określona w trakcie wyceny, 

 

b) wyciąg, o którym wcześniej wspomniano, 

 

c) podanie przedmiotu, zakresu, a także uwarunkowań związanych z wyceną – pod pojęciem 

przedmiotu wyceny rozumie się nieruchomość i jeżeli istnieją, również jej części składowe 

(chyba, że nie mają być przedmiotem wyceny, wtedy powinno to być w sposób jednoznaczny 

zaznaczone w operacie). Wycena może obejmować prawo własności, ale także prawo 

użytkowania wieczystego oraz ograniczone prawa rzeczowe czy zobowiązaniowe, 

 

d) przedstawienie jaki jest cel przeprowadzanej wyceny – w przypadku każdej wyceny jest to 

określenie wartości, jednak trzeba precyzyjnie podać „po co” jest ona przeprowadzana, 

 

e) podanie podstaw formalnych, prawnych i merytorycznych utworzenia operatu,  

a także wskazanie źródeł, z których uzyskano informacje na temat nieruchomości: 
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 - za podstawę formalną uważa się umowę pomiędzy rzeczoznawcą a osobą zlecającą wycenę, 

jednak może to być także postanowienie wydane np. przez sąd, 

- rzeczoznawca jako podstawy prawne przytacza przepisy prawne związane z wyceną, 

- przez pojęcie podstaw merytorycznych należy rozumieć przepisy uzupełniające, materiały 

pomocnicze oraz źródła danych, z których korzystano podczas wyceny, 

 

f) podanie dat, które maja znaczenie przy określeniu wartości nieruchomości – m.in. data 

wykonania operatu, data, na którą przyjęto ceny oraz stan nieruchomości, 

 

g) opisanie stanu przedmiotowej nieruchomości – wykonany poprzez podanie stanu 

prawnego, danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, uwarunkowań planistycznych 

oraz ochronnych związanych m.in. z istnieniem planu miejscowego oraz opisu techniczno – 

użytkowego, 

 

h) podanie przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości,  

 

i)dokonanie niezbędnych analiz właściwego rynku oraz jego charakterystyki  

(w związku z ustalonym celem wyceny) mając na uwadze jego rodzaj, a także obszar  

i okres, którego dotyczy ta analiza – jej celem jest m.in. ustalenie poziomu rozwoju oraz stanu 

rynku, jego uwarunkowań, a także uzyskanie danych na temat wag atrybutów cen, 

 

j) wybór podejścia, metody oraz techniki przyjętej do wyceny (wraz z uzasadnieniem)  

i podanie rodzaju wartości, jaka zostanie określona w wyniku przeprowadzonej wyceny,  

 

k) określenie wartości przedmiotu wykonanej wyceny, podanie istotnych obliczeń oraz 

przyjętych założeń, 

 

l) przedstawienie wyniku końcowego, który powinien zostać uzasadniony, 

 

m) klauzule – związane m.in. z tym jak długo operat jest ważny, ze zgodnością  

z odpowiednimi przepisami prawnymi oraz standardami, z tym że może być on używany 

tylko do określonego celu, 

 

n) podpis autora (autorów) operatu (użycie pieczęci zawodowej), 

 

o) załączniki i dodatkowe ustalenia, jeżeli takie istnieją (ARCHIWALNY KRAJOWY STANDARD 

WYCENY PODSTAWOWY NR 3,CYMERMAN R., HOPFER A. 2012, CYMERMAN I IN. 2009). 

 

2.4 Wartość nieruchomości 

 

Analizując zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności art. 150 

ust. 1 można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje wartości, jakie mogą być określone w czasie 

wyceny. Są to: wartość rynkowa, odtworzeniowa oraz katastralna. Możliwe jest także 

określenie innych niż wymienione rodzajów wartości (USTAWA  

O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI). 

Pod pojęciem wartości rynkowej należy rozumieć taką cenę (najbardziej 

prawdopodobną), którą można otrzymać za daną nieruchomość w dniu, w którym 

sporządzona została jej wycena. Jednak istnieją pewne warunki, które musza zostać 

spełnione:  
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a) strony transakcji nie są od siebie zależne, tj. niezwiązane pomiędzy sobą żadnym 

stosunkiem, w przeciwnym razie cena nieruchomości mogłaby odbiegać od jej rzeczywistej 

wielkości, 

b) obie strony gotowe są zawrzeć umowę, tj. chcą zrealizować transakcję (kupujący nie 

nabędzie nieruchomości po zawyżonej cenie, a sprzedający ma nadzieję uzyskać za nią jak 

najlepszą cenę), 

c) strony działają bez przymusu, 

d) działania stron transakcji są rozważne oraz wykonywane z rozeznaniem, tj. strony 

posiadają informacje na temat sytuacji jaka panuje na rynku w dniu, w którym dokonano 

wyceny oraz na temat nieruchomości, m.in. o jej cechach, możliwości wykorzystania, 

e) minął właściwy czas pozwalający na jak najlepsze zaprezentowanie przedmiotowej 

nieruchomości na rynku. 

Omawianą wartość można określić w stosunku do takiej nieruchomości, która jest (lub 

może stać się) przedmiotem obrotu. Ponadto przy wyznaczaniu wartości nie uwzględnia się 

takich kosztów, które związane są z przeprowadzaną transakcją lub innymi opłatami czy 

podatkami, które jej towarzyszą (USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ART. 150 UST. 

2, ART. 151 UST. 1, ARCHIWALNY  KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1). 

 Drugim rodzajem wartości jest wartość odtworzeniowa nieruchomości, która według 

ustawy o gospodarce nieruchomościami zdefiniowana jest w art. 151 ust. 2 jako „równa 

kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia”. Według zapisów Krajowego 

Standardu Wyceny Podstawowego Nr 1 wartość ta zdefiniowana jest jako „szacowana kwota 

odpowiadająca sumie kosztów nabycia gruntu i kosztów wytworzenia jego części 

składowych, z uwzględnieniem zużycia, przy założeniu, że koszty te zostały poniesione  

w dniu wyceny”.  

Za koszt nabycia gruntu przyjmuje się odpowiadającą mu wartość rynkową. Podobnie 

jak to miało miejsce przy określaniu wartości rynkowej, tak i tu nie bierze się pod uwagę 

dodatkowych kosztów związanych z transakcją lub innych podatków czy opłat z nią 

powiązanych. Natomiast m.in. koszty nadzoru lub związane ze sporządzeniem dokumentacji 

projektowej są jak najbardziej brane pod uwagę.  

Wartość ta ma zastosowanie w przypadku takich nieruchomości, które nie są (bądź nie 

mogą być), w związku z rodzajem, aktualnym użytkowaniem albo przeznaczeniem, 

przedmiotem obrotu (USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ART. 151 UST. 2, ART. 150 

UST. 3, ARCHIWALNY  KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1). 

 Wcześniej wymieniona została także wartość katastralna. Należy przez nią rozumieć 

taką wartość, jaka zostaje określona podczas tzw. „powszechnej taksacji nieruchomości” 

(USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ART.151 UST. 3). 
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ROZDZIAŁ III 

 

PODEJĆIA, METODY  ORAZ TECHNIKI WYCENY 

 

Rzeczoznawca, któremu zlecono wykonanie wyceny nieruchomości jest zobligowany 

sam zdecydować, które podejście, metoda oraz technika związana z szacowaniem będzie 

odpowiednia w konkretnym przypadku. Wybór swój powinien opierać o ustalenia przepisów 

prawnych, znajomość celu w jakim prowadzona jest wycena, a także rodzaju i lokalizacji 

przedmiotowej nieruchomości. Poza tym musi mieć na uwadze zapisy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego odnośnie przeznaczenia nieruchomości. Co więcej 

wybrany sposób wyceny będzie także zależał m.in. od dostępności informacji związanych  

z cenami nieruchomości, które są podobne do nieruchomości wycenianej  (CYMERMAN I IN. 

2009). 

 

Mówiąc o podejściu do wyceny należy przez to rozumieć sposób, w jaki zostanie 

określona wartość nieruchomości. Obecnie istnieją następujące podejścia: 

- podejście porównawcze, 

- podejście dochodowe, 

- podejście kosztowe, 

- podejście mieszane. 

 

W przypadku dwóch pierwszych wymienionych podejść oraz w podejściu mieszanym 

określona zostaje wartość rynkowa nieruchomości, natomiast w przypadku wyboru do 

szacowania podejścia kosztowego otrzyma się wartość odtworzeniową.  

W przypadku przedstawionych podejść istnieje możliwość zastosowania określonych 

metod, które są im przypisane. Natomiast poszczególne techniki stosuje się w ramach metod, 

z którymi są związane (MAŁECKI Z., KUCHARSKA-STASIAK E. (RED.) 2004). 

Poniżej przedstawiona została tabela obrazująca istniejące podejścia, metody oraz 

techniki wyceny, a także rodzaj określanej wartości  (tabela 3.1., s. 21) 

Tabela 3.1. 

Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości 

Podejście Metoda Technika 
Rodzaj określanej 

wartości 

Porównawcze 

Porównywania parami 

- Rynkowa 

Korygowania ceny 

średniej 

Analizy statystycznej 

rynku 

Dochodowe 

Inwestycyjna 

Kapitalizacji prostej 

Rynkowa 

Dyskontowania 

strumieni dochodów 

Zysków 

Kapitalizacji prostej 

Dyskontowania 

strumieni dochodów 
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Kosztowe 

Kosztów odtworzenia 

Szczegółowa 

Odtworzeniowa 

Elementów scalonych 

Wskaźnikowa 

Kosztów zastąpienia 

Szczegółowa 

Elementów scalonych 

Wskaźnikowa 

Mieszane 

Kosztów likwidacji 

Szczegółowa 

Rynkowa 

Wskaźnikowa 

Elementów scalonych 

Pozostałościowa - 

Wskaźników 

szacunkowych 

gruntów 

- 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY 

NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO. 

3.1 Podejście porównawcze  

 

W celu zaprezentowania i pełnego zrozumienia sposobu, w jaki definiowane jest 

podejście porównawcze należy przedstawić pojęcie nieruchomości podobnych. Są to takie 

nieruchomości, które można w trakcie wyceny porównać pod względem m.in. lokalizacji, 

przeznaczenia, stanu prawnego czy wykorzystania z przedmiotową nieruchomością.  

Po wprowadzeniu tego terminu można napisać, że podejście porównawcze opiera się na tym, 

że wartość nieruchomości ustalana jest jako odpowiadająca cenom osiągniętym za 

nieruchomości podobne (związane z obrotem rynkowym, którego były przedmiotem), które  

w odpowiedni sposób poprawia się mając na względzie cechy, które są odmienne  

w przypadku przedmiotowej nieruchomości i nieruchomości podobnych. Co więcej, 

w związku z mijającym czasem, ceny ulegają zmianie, co także powinno być wzięte pod 

uwagę. Tak więc, jeśli posiada się informacje na temat cech oraz cen nieruchomości, które są 

podobne do nieruchomości, będącej przedmiotem wyceny można stosować podejście 

porównawcze (USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ART.4 PUNKT 16, ART. 153, UST. 

1). 

 Zapisy noty interpretacyjnej podają kilka istotnych informacji odnośnie omawianego 

podejścia. Zaleca się, aby wycenianą nieruchomość porównywać z takimi nieruchomościami, 

które są związane z transakcją przeprowadzoną nie dalej niż dwa lata od dnia, w którym 

wykonywana jest wycena. Dane związane z cenami, jakie uzyskano za nieruchomości  

w drodze transakcji powinny być pobierane z umów, które mają postać aktów notarialnych 

(NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE 

NIERUCHOMOŚCI). 

 Możliwymi do wykorzystania metodami w przypadku podejścia porównawczego są: 

a) metoda porównywania parami, 

b) metoda korygowania ceny średniej, 
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c)metoda analizy statystycznej rynku (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 
 

3.1.1 Metoda porównywania parami 
 

Istotę metody porównywania parami można przedstawić w sposób następujący: 

porównanie przedmiotowej nieruchomości (jej cechy są dla nas znane)z nieruchomościami, 

które są do niej podobne (znane są ich cechy oraz ceny, a także to jakie warunki były 

związane z transakcją) i stanowiły przedmiot obrotu (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY 

NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

Poniżej przedstawiono założenia, jakie są związane z zastosowaniem tej metody: 

a) znane są cechy wycenianej nieruchomości, natomiast nie znana jest jej wartości, 

b) wybór co najmniej 3 nieruchomości z utworzonej bazy nieruchomości podobnych, które są 

w jak najwyższym stopniu podobne do przedmiotowej nieruchomości (należy znać ich cechy 

oraz cenę jaką uzyskano w wyniku transakcji), 

c) wiedza na temat cen maksymalnych i minimalnych, jakie uzyskano za nieruchomości 

podobne należące do utworzonej bazy, 

d) związane z istniejącymi w bazie nieruchomościami podobnymi transakcje miały miejsce  

w czasie bliskim od dnia wyceny (przyjmuje się, że tylko w takim czasie nie następuje zmiana 

poziomu cen, w przeciwnym razie przy użyciu określonych zasad należy określić je na datę 

wyceny) (DYDENKO J., DYDENKO J. (RED.), 2012). 

 

Procedura, która określa jakie czynności muszą zostać wykonane przy zastosowaniu 

omawianej metody jest następująca: 

1. Stworzenie bazy, zawierającej nieruchomości podobne, dla których znane są zarówno 

cechy jak i ich ceny transakcyjne. 

2. Sprowadzenie na datę wykonywanej wyceny nieruchomości cen transakcyjnych. 

3. Wybór takich cech rynkowych, które warunkują występowanie na rynku zróżnicowanych 

cen (pod pojęciem cech rynkowych rozumie się cechy nieruchomości które pozwalają na 

dokonanie porównań nieruchomości będącej przedmiotem wyceny z nieruchomością 

podobną). 

4. Ocenienie, jak duży wpływ na ceny transakcyjne mają cechy rynkowe(dla wszystkich 

wybranych cech rynkowych należy określić odpowiednie dla każdej z nich skale ocen). 

5. Ze stworzonej wcześniej bazy należy wybrać min. 3 nieruchomości. Wybór ten oparty musi 

być na jak największym podobieństwie nieruchomości podobnych do wycenianej  

w odniesieniu do cech rynkowych (należy znać charakterystyki nieruchomości podobnych). 

6. Biorąc pod uwagę cechy rynkowe i ustalone dla nich skale ocen dokonać charakterystyki 

przedmiotowej nieruchomości. 

7. Kolejną czynnością jest porównanie przedmiotowej nieruchomości z wybranymi  

z bazy nieruchomościami w celu ustalenia tzw. poprawek. 

8. Ceny nieruchomości wybranych z bazy, biorących udział w porównaniu należy 

skorygować o wcześniej ustalone poprawki. 

9. Otrzymane po korekcie ceny pozwalają na określenie wartości jednostkowej 

nieruchomości, będącej przedmiotem wyceny jako ich średniej arytmetycznej (możliwe jest 

także zastosowanie tzw. średniej ważonej, jeżeli rezultaty, które otrzymano były zbyt 

zróżnicowane). 

10. Obliczenie iloczynu otrzymanej wartości jednostkowej i ilości jednostek porównawczych, 

który stanowi równocześnie wartość przedmiotowej nieruchomości (NOTA INTERPRETACYJNA 

ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI). 
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3.1.2 Metoda korygowania ceny średniej 

 

Metoda korygowania ceny średniej jest kolejną metodą, którą można posłużyć się przy 

wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym. Metoda ta zakłada wybranie do 

porównań minimum kilkunastu nieruchomości, które są podobne do wycenianej. Warunkiem 

ich wyboru jest znajomość ich cen transakcyjnych oraz cech. Co więcej nieruchomości te 

miały być przedmiotem obrotu oraz znane są warunki zawieranych transakcji. Ogólnie rzecz 

ujmując określana wartość przedmiotowej nieruchomości dokonuje się poprzez korektę 

średniej ceny ustalonej na podstawie cen nieruchomości podobnych. Korekta ta dokonywana 

jest poprzez zastosowanie odpowiednich współczynników korygujących, które związane są  

z cechami nieruchomości (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI  

I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

Głównymi założeniami, przy zastosowaniu tej metody są: 

a) wartość wycenianej nieruchomości nie jest znana, natomiast znane są jej cechy, 

b) istnieje zbiór co najmniej kilkunastu nieruchomości podobnych, które są porównywalne do 

nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, były przedmiotem obrotu, wiadomo jakie 

są ich cechy i ceny transakcyjne (wśród nich na szczególną uwagę zasługują te o cenie 

najniższej oraz najwyższej), 

c) transakcje związane z tymi nieruchomościami miały miejsce w niedalekim czasie przed 

dokonywaną wyceną z uwagi na to, iż założyć można, że nie ma się wtedy do czynienia  

z wahaniami cen nieruchomości (gdy jednak takie wahania występują, konieczne jest 

określenie tych cen na datę wyceny) (DYDENKO J., DYDENKO J. (RED.) 2012). 

 

Kolejnymi czynnościami, jakie muszą zostać wykonane w związku  

z zastosowaniem metody korygowania ceny średniej są: 

1. Stworzenie bazy, która składa się z nieruchomości podobnych, dla których znane są cechy  

i  ceny transakcyjne, które należy zaktualizować na datę wyceny. 

2. Określenie cech, które mają związek z występowaniem na rynku nieruchomości 

zróżnicowanych cen oraz ocena ich wpływu na ceny transakcyjne. 

3. Utworzenie skali ocen wszystkich cech. 

4. Scharakteryzowanie nieruchomości, będącej przedmiotem wyceny, z nawiązaniem do 

ustalonej skali cech. 

5. Określenie jaka jest cena najwyższa Cmax i najniższa Cmin w utworzonej wcześniej bazie 

oraz obliczenie ceny średniej Cśr. Scharakteryzowanie nieruchomości, którym przypisane są 

ceny najniższa i najwyższa, z nawiązaniem do ustalonej skali cech. 

6. Obliczenie tzw. dolnej i górnej granicy sumy współczynników korygujących (Cmin/Cśr, 

Cmax/ Cśr). 

7. Obliczenie dla każdej cechy zakresów współczynników korygujących. 

8. Ustalenie wartości współczynników korygujących dla przedmiotowej nieruchomości, co 

wynika z jej ocen. 

9. Wartość jednostkową (Wj) dla przedmiotowej nieruchomości należy obliczyć  

z poniższego wzoru (3.1): 





n

i

iśrj uCW
1

 (3.1) 

 

ui – wartość i-tego współczynnika korygującego, 

n – liczba współczynników korygujących. 
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10. Obliczając iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek porównawczych otrzyma się 

wartość wycenianej nieruchomości (NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA 

PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI). 
 

3.1.3 Metoda analizy statystycznej rynku 
 

Przytaczając zapis§4 Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i (…) można 

napisać, że wykorzystując tą metodę „ przyjmuje się zbiór cen transakcyjnych właściwych do 

określenia wartości nieruchomości reprezentatywnych” (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE 

WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

 Aby określić wartość rynkową nieruchomości należy wykorzystać odpowiednie 

narzędzia statystyczne z uwzględnieniem zależności, które panują na rynku (S. ŹRÓBEK (RED.) 

2007).  

 Zastosowanie omawianej metody jest możliwe w przypadku, gdy istnieją liczne 

transakcje (kupna-sprzedaży), w przypadku określonego typu nieruchomości, informacji 

związanych z nimi, a także gdy posiadana jest wiedza na temat określonych formuł 

statystycznych oraz pojęć. Wszystkie te warunki sprawiają, iż zastosowanie metody analizy 

statystycznej rynku jest utrudnione. Co więcej określając wartość nieruchomości bierze się 

pod uwagę kilkadziesiąt nieruchomości, takich, które maja wpływ na wynik. Jeśli struktury 

zbioru nieruchomości i zbioru wszystkich analizowanych transakcji nie różnią się istotnie od 

siebie, to w takim wypadku zbiór nieruchomości można traktować jako próbę 

reprezentatywną. Innymi słowy próba ta jest namiastką zbioru wszystkich transakcji.  

 Technikami obliczeniowymi, jakie mogą być zastosowane przy tej metodzie są: 

średnia arytmetyczna z współczynnikami korygującymi, a także analiza regresji wielorakiej 

(CYMERMAN I IN. 2009). 

 Wcześniej wspomniane zależności, które występują na rynku mogą być badane na 

podstawie modeli ekonometrycznych, które wskazują związki pomiędzy ceną oraz 

czynnikami, które na nią wpływają. 

Przykładowa procedura obrazująca postępowanie przy zastosowaniu analizy regresji 

wielorakiej wygląda następująco: 

1. Ustalenie cech rynkowych (ich liczba nie powinna być duża, gdyż jest ryzyko, że pod 

uwagę wzięte zostaną mające znikomy wpływ na wartość czynniki). 

2. Dokonanie opisu wybranych cech w ustalonej skali (informacje związane  

z nieruchomościami powinny być opisane za pomocą liczb). 

3. Sformułowanie analitycznej postaci modelu (określenie funkcji opisującej związki 

pomiędzy ceną a cechami). 

4.Estymacja parametrów modelu(przedstawienie wartości poszczególnych parametrów 

modelu). 

5. Przeprowadzenie weryfikacji merytorycznej oraz statystycznej modelu (ocena polegająca 

na sprawdzeniu czy model jest zgodny z naszą wiedzą oraz czy realizuje postulaty 

statystyczne). 

6. Ustalenie wartości nieruchomość z wykorzystaniem modelu (dokonywane poprzez 

wprowadzenie do modelu cech nieruchomości będącej przedmiotem wyceny) (ŹRÓBEK S. 

(RED.) 2007). 
 

3.2 Podejście dochodowe  

 

Określenie wartości nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego bazuje 

na tym, że nabywca nieruchomości jest w stanie zapłacić za nią cenę, którą uzależni od 

dochodu, jaki będzie mógł z niej uzyskać. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 

podejście to ma zastosowanie w przypadku, gdy wycena dotyczy nieruchomości, które 
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przynoszą bądź mogą przynosić dochód (USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ART. 

153, UST. 2). 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i (…) niezbędna 

jest wiedza odnośnie dochodu, który jest uzyskiwany (bądź który może zostać uzyskany)  

z czynszów, a także innych dochodów związanych z wycenianą nieruchomością oraz 

nieruchomościami podobnymi (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI  

I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

Dochód uzyskany z nieruchomości obliczany jest na podstawie zarówno czynszów 

(m.in. z najmu, dzierżawy) jak i innych tzw. wpływów pozaczynszowych, do których należą 

dochody m.in. z udostępnienia nieruchomości na bankomaty, plansze reklamowe czy 

parkingi. Co więcej dochód może zostać obliczony na podstawie części dochodu związanej  

z działalnością gospodarczą, która jest prowadzona na nieruchomości (NOTA 

INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA DOCHODOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI). 

 Metody, które mogą być stosowane w odniesieniu do podejścia dochodowego to: 

a) metoda inwestycyjna, 

b) metoda zysków (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI  

I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 
 

3.2.1 Metoda inwestycyjna 
 

Metoda ta ma zastosowanie, gdy przedmiotem wyceny są nieruchomości, które 

przynoszą (bądź mogą przynosić) dochód. Dochód ten związany jest z czynszami 

uzyskiwanymi z dzierżawy lub najmu. Co więcej, jego wysokość możliwa jest  

do ustalenia poprzez dokonanie analiz związanych z kształtowaniem się stawek czynszów 

(ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU 

SZACUNKOWEGO). 

Nota interpretacyjna podaje, że poza wpływami związanymi z czynszami najmu  

i dzierżawy dochód może być także obliczany na podstawie wpływów czynszowych 

odnoszących się do innych praw do nieruchomości lub tzw. wpływów pozaczynszowych,  

o których wspomniano wcześniej. Wszystkie wspomniane wpływy związane są nie tylko  

z gruntem, ale obejmują także części składowe tego gruntu. Zakłada się, że może je uzyskać 

typowy właściciel (lub inny użytkownik).  

Omawiana metoda charakteryzuje się trzema poziomami dochodów: 

a) PDB (tj. potencjalny dochód brutto) – ustalony z myślą, że w całości wykorzystano 

potencjał jaki posiada nieruchomość, 

b) EDB (tj. efektywny dochód brutto) – stanowi wynik różnicy między PDB a stratami 

związanymi z uzyskiwanym dochodem (np. z tytułu pustostanów),  

c) DON (tj. dochód operacyjny netto) – stanowi wynik różnicy między EDB a tzw. 

wydatkami operacyjnymi, które obejmują koszty jaki ponosi właściciel w związku  

z utrzymaniem danej nieruchomości w ujęciu rocznym (m.in. podatek od nieruchomości, 

koszty zarządzania) (NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA DOCHODOWEGO  

W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI). 

Zgodnie z §8 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i (…)|w odniesieniu 

do metody inwestycyjnej możliwe jest zastosowanie dwóch technik: 

a) kapitalizacji prostej, 

b) dyskontowania strumieni dochodów, które zostaną omówione w dalszej części 

(ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU 

SZACUNKOWEGO). 
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3.2.2 Metoda zysków 

 

Metoda ta odnosi się do wyceny nieruchomości, które przynoszą (bądź mogą 

przynosić) dochód. W przypadku, gdy wysokość dochodu nie może zostać określona  

w sposób, który przedstawiony został przy omówieniu metody inwestycyjnej, stosuje się 

właśnie metodę zysków. Odpowiada on „udziałowi właściciela nieruchomości  

w dochodach osiąganych z działalności prowadzonej na nieruchomości stanowiącej przedmiot 

wyceny i na nieruchomościach podobnych” (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY 

NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

 Część dochodu, która została uzyskana z prowadzonej działalności gospodarczej  

w odniesieniu do danej nieruchomości stanowi podstawę, przy pomocy której określa się 

dochód z nieruchomości. Jest on obliczany jako przychód, jaki uzyskał z działalności 

użytkownik, zmniejszony o jego koszty operacyjne oraz wydatki operacyjne.  

Dochody w omawianej metodzie określane są w sposób następujący: 

a) WU, tj. wpływy użytkownika uzyskane z prowadzonej działalności w odniesieniu do danej 

nieruchomości, 

b) DBU (tj. dochód brutto użytkownika) – stanowi wynik różnicy między WU a KOU (tj. 

kosztami operacyjnymi użytkownika, np. płace personelu, koszty materiałów, reklamy),  

c) DONU (tj. dochód operacyjny netto użytkownika) – stanowi wynik różnicy między DBU  

a WO (tj. wydatkami operacyjnymi), 

d) DON (tj. dochód operacyjny netto właściciela) – obliczany jako udział właściciela  

w DONU (NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA DOCHODOWEGO W WYCENIE 

NIERUCHOMOŚCI). 

Technikami, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku metody zysków są: 

a) technika kapitalizacji prostej, 

b) technika dyskontowania strumieni dochodów, które zostaną omówione w dalszej części 

(ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU 

SZACUNKOWEGO). 

 

3.2.3Technika kapitalizacji prostej 

 

Istnieją dwa sposoby pozwalające na określenie wartości nieruchomości przy 

zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej. Pierwszy z nich pozwala określić tą wartość na 

podstawie iloczynu współczynnika kapitalizacji i stałego strumienia dochodu rocznego, który 

może zostać osiągnięty z danej nieruchomości. Drugim sposobem jest określenie wartości 

nieruchomości jako ilorazu strumienia stałego dochodu rocznego oraz stopy 

kapitalizacji(ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA 

OPERATU SZACUNKOWEGO). 

 Omawiana technika ma zastosowanie, gdy można przyjąć, że w przyszłości dochód 

będzie na poziomie dochodu, który istnieje w chwili obecnej. Ponadto zakłada się, że jego 

poziom nie zmieni się. 

Pod pojęciem wcześniej wspomnianego współczynnika kapitalizacji należy rozumieć 

taki okres, który pozwoli na otrzymanie z uzyskanych dochodów takich środków, jakie 

spożytkowane zostały na zakupienie nieruchomości. Jego wysokość ustalana jest na 

podstawie analizy rynku podobnych nieruchomości jako relacja między ceną transakcyjną  

a dochodem, który można uzyskać z nieruchomości. Natomiast przez stopę kapitalizacji 

rozumie się relację pomiędzy dochodem, który uzyskiwany jest z nieruchomości a nakładami 

inwestycyjnymi. Jest to relacja między dochodami a cenami ze sprzedaży nieruchomości 

poddanych analizie.    
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Przy stosowaniu techniki kapitalizacji prostej można wyróżnić dwa jej rodzaje: 

a) technika kapitalizacji prostej dochodu brutto (pozwala ona na określenie współczynnika 

kapitalizacji przy pomocy efektywnego dochodu brutto), 

b) technika kapitalizacji prostej dochodu netto (pozwala ona na określenie współczynnika 

kapitalizacji przy pomocy dochodu operacyjnego netto), 

Zaleca się stosowanie drugiej z wyżej wymienionych technik z uwagi na jej łatwość 

zrozumienia i czytelność dla odbiorcy. 

W przypadku techniki kapitalizacji prostej dochodu brutto procedura wygląda 

następująco: 

1. Ustalenie założeń związanych z przeprowadzaną wycena nieruchomości (m.in. dane 

związane z przedmiotową nieruchomością, cel, dla jakiego prowadzona jest wycena). 

2. Ustalenie rocznego potencjalnego dochodu brutto. 

3. Ustalenie efektywnego dochodu brutto (z różnicy dochodu z punktu 2 i strat  

w dochodach). 

4. Dokonanie analizy rynku lokalnego (pozyskanie informacji na temat cen oraz dochodów 

brutto, które osiągnięte zostały dla podobnych nieruchomości). 

5. Wyznaczenie współczynnika kapitalizacji brutto (lub stopy kapitalizacji brutto). 

6. Określenie wartości przedmiotowej nieruchomości, jako iloczynu współczynnika 

kapitalizacji brutto i rocznego efektywnego dochodu brutto lub jako ilorazu tego dochodu  

i stopy kapitalizacji brutto. 

Czynnościami, jakie należy wykonać przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej 

dochodu netto są: 

1. Podanie założeń związanych z przeprowadzaną wyceną.  

2. Ustalenie rocznego potencjalnego dochodu brutto. 

3. Ustalenie efektywnego dochodu brutto (z różnicy dochodu z punktu 2 i strat  

w dochodach). 

4. Określenie powiązanych z funkcjonowaniem, a także eksploatacją  wydatków 

operacyjnych odnośnie przedmiotowej nieruchomości. 

5. Określenie różnicy dochodu z punktu 3 i wydatków operacyjnych, która stanowi dochód 

operacyjny netto. 

6. Dokonanie analizy rynku lokalnego (pozyskanie informacji na temat cen oraz dochodów 

brutto, które osiągnięte zostały dla podobnych nieruchomości). 

7. Wyznaczenie współczynnika kapitalizacji netto (lub stopy kapitalizacji netto). 

8. Określenie wartości przedmiotowej nieruchomości, jako iloczynu współczynnika 

kapitalizacji netto i rocznego dochodu operacyjnego netto lub jako ilorazu tego dochodu  

i stopy kapitalizacji netto (CYMERMAN I IN. 2009). 
 

3.2.4 Technika dyskontowania strumieni dochodów 
 

Technika ta pozwala na określenie wartości nieruchomości jako sumy 

„zdyskontowanych strumieni zmiennych dochodów przewidywanych do uzyskania  

z nieruchomości wycenianej w poszczególnych latach przyjętego okresu prognozy”, która 

zwiększona została o zdyskontowaną tzw. wartość rezydualną danej nieruchomości. Wartość 

ta odzwierciedla wartość nieruchomości jaką można uzyskać „po upływie ostatniego roku 

okresu prognozy przyjętego do dyskontowania strumieni dochodów”. Dyskontowanie 

wykonywane jest przy pomocy stopy dyskontowej i na dzień wyceny (ROZPORZĄDZENIE  

W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

 Technika ta znajduje zastosowanie w przypadku, gdy dla przedmiotowej 

nieruchomości w procesie wyceny w okresie prognozy ma się do czynienia ze zmieniającym 

się poziomem strumieni dochodów. Zmienność ta związana powinna być z planowanymi oraz 

prowadzonymi działaniami odnośnie danej nieruchomości, a także z umowami, które ją 



 

 

 

29 

obciążają. Wcześniej wspomniana stopa dyskontowa ustalona może zostać w wyniku korekty 

stóp kapitalizacji, z uwzględnieniem zmian dochodów, a także cen nieruchomości 

uzyskiwanych po okresie prognozy. Ustalając jej poziom należy uwzględnić różnice jakie 

istnieją w związku z poziomem ryzyka związanym z uzyskaniem dochodów z przedmiotowej 

nieruchomości i z nieruchomości, którym zostały wyznaczone stopy dyskontowe. W 

przypadku zbyt małej ilości odpowiednich informacji stopa ta określana jest w oparciu  

o stopy dyskontowe z inwestycji długoterminowych, które cechują się podobnym ryzykiem 

(NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA DOCHODOWEGO W WYCENIE 

NIERUCHOMOŚCI). 

Zastosowanie omawianej techniki wymaga wykonania następujących czynności: 

1. Ustalenie założeń związanych z przeprowadzaną wyceną nieruchomości (m.in. długość 

okresu prognozy, sposób oszacowania wartości rezydualnej, stopy dyskonta  

i wartości strumieni dochodów). 

2. Dokonanie analizy rynku lokalnego, dzięki której uzyska się informacje na temat m.in. cen, 

dochodów oraz wydatków operacyjnych odnośnie nieruchomości podobnych. 

3. Ustalenie na koniec kolejnych lat okresu prognozy wartości przyszłych strumieni 

dochodów z przedmiotowej nieruchomości. 

4. Określenie stopy dyskontowej przyszłych strumieni dochodów, które można uzyskać  

z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny. 

5. Ustalenie wartości rezydualnej dla wycenianej  nieruchomości. 

6. Określenie wartości nieruchomości (ŹRÓBEK S. (RED.) 2007). 
 

3.3 Podejście kosztowe  

 

Założeniem, jakie istnieje w przypadku, gdy stosując to podejście chce się określić 

wartość danej nieruchomości jest to, że odpowiada ona kosztom odtworzenia tej 

nieruchomości, które zostają zmniejszone o wartość związaną ze zużyciem przedmiotowej 

nieruchomości. Podejście kosztowe zakłada również to, że koszty: nabycia gruntu oraz 

związane z odtworzeniem części składowych tego gruntu są określane osobno (USTAWA  

O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ART. 153, UST. 3). 

 Wcześniej wspomniany koszt związany z nabyciem gruntu przyjmowany jest jako 

wartość rynkowa takiego gruntu, który posiada te same cechy. Natomiast koszty związane  

z odtworzeniem składowych części gruntu przyjmowane są jako odpowiadające kwocie, która 

równa się kosztom związanym z ich odtworzeniem lub zastąpieniem. Co więcej kwota ta 

zmniejszona zostaje o odpowiednią dla nich wartość zużycia (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE 

WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

 Czynnościami, jakie należy wykonać podczas wyceny (opierając się o koszt 

odtworzenia) są: 

1. Ustalenie wartości gruntu, mając na uwadze jego aktualne użytkowanie. 

2.  Ustalenie dla budynków ich kosztów odtworzenia brutto, a także, jeśli istnieją pozostałych 

składników nieruchomości. 

3. Ustalenie wartości związanej ze zużyciem budynków, a jeśli istnieją także pozostałych 

składników nieruchomości (zużycie związane jest m.in. ze stanem technicznym, wiekiem, 

wpływem czynników środowiskowych). 

4. Obliczenie różnicy pomiędzy kosztem odtworzenia brutto i wartością zużycia, która 

stanowi koszt odtworzenia netto. 

 

Wspomniane zużycie można podzielić na: 

a) techniczne – związane m.in. z wiekiem obiektu, sposobem użytkowania, trwałością 

materiałów, 
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b) funkcjonalne – zużycie to jest rezultatem porównań użytkowych rozwiązań projektowych, 

które zastosowano do obecnie preferowanych, porównań związanych ze standardem, itp., 

c) środowiskowe – związane z planowanymi lub uczynionymi zmianami w sąsiedztwie danej 

nieruchomości, które są przyczyną występowania uciążliwości w użytkowaniu 

nieruchomości. 

Wymienione zużycia wpływają na zmniejszenie wartości nieruchomości (CYMERMAN 

I IN. 2009). 

Metody wykorzystywane w związku z podejściem kosztowym to: 

a) metoda kosztów odtworzenia, 

b) metoda kosztów zastąpienia (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI  

I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 
 

3.3.1 Metoda kosztów odtworzenia 

 

Stosując tą metodę należy określić, jakie są koszty odtworzenia składowych części 

gruntu, mając na uwadze wykorzystanie takiej samej technologii oraz materiałów, których 

użyto do ich powstania bądź wzniesienia (ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE 

WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

 Metoda ta wymaga znajomości: 

- danych technicznych, które związane są z budynkiem, który podlega wycenie, 

- danych odnośnie cen materiałów, 

- danych odnośnie cen robót budowlanych, 

- określonego dla wycenianego budynku stopnia zużycia technicznego oraz ekonomicznego 

(CYMERMAN I IN. 2009). 

Technikami stosowanymi w przypadku omawianej metody są: 

a) technika szczegółowa, 

b) technika elementów scalonych, 

c) technika wskaźnikowa, które opisane zostaną w dalszej części (ROZPORZĄDZENIE  

W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 
 

3.3.2 Metoda kosztów zastąpienia 

 

Istotę drugiej z metod mających zastosowanie w przypadku podejścia kosztowego - 

metody kosztów zastąpienia można zapisać, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wyceny 

nieruchomości i (…), że przy zastosowaniu tej metody: „określa się koszty zastąpienia części 

składowych gruntu częściami składowymi o takiej samej funkcji i podobnych parametrach 

użytkowych, jakie mają części składowe, których wartość określa się, lecz wykonanymi przy 

wykorzystaniu aktualnie stosowanych technologii i materiałów” (ROZPORZĄDZENIE  

W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

 Metoda ta pozwala więc na ustalenie kosztów odtworzenia nieruchomości o tej samej 

funkcji co nieruchomość wyceniana, lecz przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów,  

a także rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu wyposażenia, które odpowiada aktualnie 

panującym warunkom (CYMERMAN I IN. 2009). 

Omawiana metoda pozwala na użycie następujących technik: 

a) technika szczegółowa, 

b) technika elementów scalonych, 

c) technika wskaźnikowa, które dalej zostaną opisane (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY 

NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 
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3.3.3 Technika szczegółowa 

 

Technika ta polega na określeniu kosztów odtworzenia (lub zastąpienia) opierając się 

na ilości robót budowlanych, które muszą zostać wykonane i ich cenach jednostkowych 

(ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU 

SZACUNKOWEGO). 

 Aby wykorzystać technikę szczegółową, w odniesieniu do przedmiotu wyceny, należy 

wykonać dokładną inwentaryzację techniczną oraz jego szczegółowy obmiar. Poniżej 

przedstawiony został wzór (3.2), który przedstawia, w jaki sposób określa się koszty 

odtworzenia (bądź zastąpienia). 

)1(
1

KDji

n

i

iB WCIW 
  

(3.2) 

gdzie: 

WB– wartość kosztów odtworzenia (bądź zastąpienia), 

Ii – ilość robót budowlanych, 

Cji – ceny danych robót budowlanych (ceny te powinny być ustalone na podstawie 

odpowiednich normatywów, które biorą pod uwagę robociznę, sprzęt, materiały, zysk oraz 

koszty pośrednie), 

WKD – koszt związany z nadzorem budowlanym oraz wykonaniem dokumentacji, 

przedstawiony jako wskaźnik procentowy, który odnosi się do kosztów odtworzenia robót 

(CYMERMAN I IN. 2009). 

 

3.3.4 Technika elementów scalonych 

 

Koszty odtworzenia (bądź zastąpienia) przy użyciu tej techniki określane są  

w oparciu o „ilość scalonych elementów robót budowlanych” oraz ich cen (ROZPORZĄDZENIE 

W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

W związku z omawiana techniką zastosowanie znajduje wzór (3.3) określający 

wartość kosztów odtworzenia (bądź zastąpienia). 

)1(
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n
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iB WCSISW 


 (3.3) 

gdzie: 

WB – wartość kosztów odtworzenia (bądź zastąpienia), 

ISi – ilość scalonych elementów robót budowlanych, 

CSji– ceny scalonych elementów robót budowlanych, 

WKD – koszt związany z nadzorem budowlanym oraz wykonaniem dokumentacji, 

przedstawiony jako wskaźnik procentowy, który odnosi się do kosztów odtworzenia robót 

(CYMERMAN I IN. 2009). 

 

3.3.5 Technika wskaźnikowa 

 

Wykorzystanie tej techniki pozwala na określenie kosztów na podstawie iloczynu ceny 

wskaźnikowej i ilości jednostek odniesienia. Dopuszcza się stosowanie tej techniki tylko  

w przypadku, gdy wyceniane obiekty można porównać do takich obiektów, dla których ceny 

wskaźnikowe są znane (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI  

I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 
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Koszty odtworzenia (bądź zastąpienia) można obliczyć z poniższego wzoru (3.4): 

)1( KDjQB WCQW   (3.4) 

gdzie: 

WB – wartość kosztów odtworzenia (bądź zastąpienia), 

Q – jednostka odniesienia (której cena została ustalona), 

CjQ – cena wskaźnikowa, 

WKD – koszt związany z nadzorem budowlanym oraz wykonaniem dokumentacji, 

przedstawiony jako wskaźnik procentowy, który odnosi się do kosztów odtworzenia robót 

(CYMERMAN I IN. 2009). 
 

3.4 Podejście mieszane  

 

Zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami mówią, że jeśli nie ma możliwości 

przy określeniu wartości rynkowej nieruchomości posłużyć się podejściem porównawczym 

bądź dochodowym można zastosować podejście mieszane. Podejście to wykorzystuje 

elementy tych podejść, jak również elementy podejścia kosztowego (USTAWA O GOSPODARCE 

NIERUCHOMOŚCIAMI ART. 152, UST. 2 I UST. 3). 

 Metodami stosowanymi w odniesieniu do omawianego podejścia są: 

a) metoda pozostałościowa, 

b) metoda kosztów likwidacji, 

c) metoda wskaźników szacunkowych gruntów (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY 

NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 
 

3.4.1 Metoda pozostałościowa 

 

Metoda ta znajduje zastosowanie, gdy wycenia się nieruchomość, na której mają być 

wykonywane roboty budowlane. Roboty te związane są m.in. z budową, odbudową, 

nadbudową, montażem obiektu budowlanego. Określana wartość stanowi wartość 

nieruchomości określonej po przeprowadzeniu określonych robót, pomniejszoną o ich koszt. 

Ponadto należy uwzględnić także zysk, jaki uzyskuje inwestor. Istnieją trzy warunki, które 

warunkują możliwość zastosowania omawianej metody. Są to: 

1. Znajome są nam roboty, które mają zostać przeprowadzone (ich rodzaj, a także zakres). 

2. Nie można wykorzystać podejścia porównawczego bądź dochodowego. 

3. Przy zastosowaniu elementów podejść wymienionych w punkcie drugim, należy wziąć pod 

uwagę dane, które oddają stan rynku (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

 Wartość nieruchomości, która została określona przy zastosowaniu tej metody można 

wyrazić poniższym wzorem (3.5): 

)( IRKR ZKWW   (3.5) 

gdzie: 

WR – wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, 

WK – wartość przedmiotowej nieruchomości po przeprowadzeniu rozwoju, 

KR – koszty rynkowe, które mają związek z przeprowadzonym rozwojem, 

ZI – zysk dla inwestora (NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE METODY 

POZOSTAŁOŚCIOWEJ W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI). 
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Czynnościami, jakie muszą zostać wykonane, gdy stosuje się metodę pozostałościową 

są następujące: 

1. Ustalenie wartości danej nieruchomości po tym jak przeprowadzony został jej rozwój 

(zakłada się, że jest on zakończony w dniu, w którym przeprowadzana jest wycena oraz 

wartość określana jest na podstawie warunków panujących na rynku i cen w tym dniu). 

2. Ustalenie kosztów rynkowych (m.in. koszty: budowy, zakupu, finansowania), które 

powiązane są z rozwojem przedmiotowej nieruchomości. 

3. Ustalenie jaki jest zysk inwestora (zysk na poziomie rynkowym, który otrzymany jest  

w związku z rynkiem nieruchomości podobnych do przedmiotowej). 

4. Określenie wartości nieruchomości (wartość rynkowa).  

5. Analiza wyniku (NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE METODY POZOSTAŁOŚCIOWEJ  

W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI). 
 

3.4.2 Metoda kosztów likwidacji 

 

Istotą tej metody jest określenie wartości nieruchomości jako kosztu dotyczącego 

nabycia gruntu, który zmniejszony zostaje o koszty, które związane są  

z likwidacją jego części składowych. Co więcej wartość ta zostaje zwiększona  

o wartość materiałów, które zostały w związku z tą likwidacją. Wspomniane koszty likwidacji 

mogą zostać określone przy zastosowaniu technik (opisanych wcześniej): 

a) szczegółowej, 

b) elementów scalonych, 

c) wskaźnikowej.   

Omawiana metoda znajduje zastosowanie w sytuacji, w której do likwidacji 

przeznacza się części składowe gruntu (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY 

NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO). 

Czynnościami, jakie należy wykonać, aby ustalić wartość oraz ilość materiałów, które 

możliwe są do odzyskania, są: 

1. Ustalenie rodzajów materiałów, które można odzyskać i które mogą zostać ponownie 

wykorzystane. 

2. Ustalenie jaka jest ilość określonego rodzaju materiału w danym obiekcie. 

3. Ustalenie jaki jest wskaźnik odzysku tych materiałów. 

4. Określenie wartości materiałów możliwych do odzyskania (iloczyn ilości oraz ceny zakupu 

ustalonej jak dla nowego materiału). 

5. Zmniejszenie otrzymanej wartości o odpowiednie zużycie techniczne. 

Ogólnie rzecz ujmując wartość nieruchomości może zostać określona na podstawie 

poniższego wzoru (3.6):  

SROMGN OKWWW   (3.6) 

gdzie: 

WN – wartość rynkowa nieruchomości, 

WG – wartość rynkowa gruntu, 

WM – wartość materiałów, które można odzyskać, 

KRO – koszt związany z robotami rozbiórkowymi, 

OS – opłata związana ze składowaniem gruzu(występuje, jeśli nie ma możliwości jego 

zagospodarowania) (ŹRÓBEK S. (RED.) 2007). 
 

3.4.3 Metoda wskaźników szacunkowych gruntów 
 

Metoda wskaźników szacunkowych gruntów znajduje zastosowanie „przy określaniu 

wartości nieruchomości przeznaczonych na cele rolne lub leśne,  
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w przypadku braku transakcji rynkowych”. Mnożąc przyjętą z lokalnego rynku cenę jednej 

decytony ziarna żyta (lub przyjętego z lokalnego rynku, właściwego względem lokalizacji 

danej nieruchomości nadleśnictwa albo nadleśnictwa sąsiedniego jednego metra sześciennego 

drewna) przez wskaźnik szacunkowy jednego hektara gruntu otrzymuje się wynik tożsamy  

z wartością gruntu. Dane pozyskane z katastru pozwalają na ustalenie klasy gruntów, 

natomiast dane zawarte w planach urządzenia lasów na ustalenie typu siedliskowego lasu. 

Kolejną istotną informacją jest okręg podatkowy, który ustala się zgodnie z przepisami  

o podatku rolnym (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA 

OPERATU SZACUNKOWEGO). 

Poniżej przedstawiony został wzór, na podstawie którego możliwe jest określenie 

wartości gruntu rolnego (3.7): 

)21
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n

i

ig vvvCNPW 


 (3.7) 

gdzie: 

Wg – wartość gruntu rolnego, 

Pi– powierzchnia danych użytków gruntowych w określonych klasach bonitacyjnych (bądź  

w odniesieniu do lasu w grupach siedliskowych), 

NSzi – wskaźnik szacunkowy, 

C – cena jednej decytony ziarna żyta (bądź jednego metra sześciennego drewna), 

v1, v2, …, vn – wskaźniki korekcyjne (korygują wartość w związku ze szczególnymi cechami 

gruntu) (CYMERMAN I IN. 2009). 
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ROZDZIAŁ IV 

 

ZESTAWIENIE MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA SPOSOBÓW WYCENY   

W PRZYPADKU WYCENY DANEGO PRZEDMIOTU DLA OKREŚLONEGO CELU  
 

Poniżej w formie tabelarycznej (tabele od 4.1. do 4.23., s.35-51) zestawiono cele 

wyceny wynikające z różnych przepisów prawnych. Co więcej, każdemu celowi wyceny 

przypisano przedmiot wyceny. Na tej podstawie przypisano odpowiedni sposób wyceny, 

który może zostać wykorzystany w konkretnym przypadku.  

 W niektórych przypadkach, jeśli wynikało to z przepisów prawnych, oprócz podejścia 

podano także metodę i technikę wyceny lub inny sposób określenia wartości. 

 

1. Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa  

Tabela 4.1. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa 
Cel wyceny 1:  Określenie wartości nieruchomości w celu sprzedaży lub dzierżawy  

z możliwością wykupu. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość ANR 

 

  

 

 

Nieruchomość rolna – jako całość 

 

 

 

 

Nieruchomości wpisane do rejestru zabytków 

 

 

 

Nieruchomość rolna – jako suma wartości 

części składowych: 

- użytki rolne 

 

 

- drzewostany 

 

 

- plantacje kultur wieloletnich 

 

 

 

- zasiewy, uprawy i inne zbiory jednoroczne 

 

 

 

- budynki 

- porównawcze 

- dochodowe 

- mieszane, metoda pozostałościowa, metoda 

kosztów likwidacji 

 

- porównawcze 

- dochodowe 

- mieszane, metoda pozostałościowa, metoda 

kosztów likwidacji 

 

- porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

 

 

 

- mieszane, metoda wskaźników 

szacunkowych gruntów 

 

- wg wartości drewna 

- wg kosztów zalesienia i pielęgnacji 

 

- wg kosztów założenia i pielęgnacji oraz 

wartości utraconych pożytków (pomniejszenie 

o odpisy amortyzacyjne) 

 

- wg przewidywanych plonów (pomniejszenie 

o nakłady związane z ich zbiorem) 

 

- według poniesionych kosztów 

- kosztowe 
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- urządzenia, maszyny 

 

- porównawcze 

- kosztowe 

Cel wyceny 2:  Określenie wartości domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych 

wraz z przyległymi gruntami, ogródków przydomowych, garaży w celu sprzedaży najemcom. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Domy, lokale mieszkalne, budynki 

gospodarcze wraz z gruntami, ogródki 

przydomowe, garaże 

- porównawcze 

Cel wyceny 3: Określenie wartości nieruchomości w celu zwrotu aktualnej wartości 

nieruchomości za nieruchomość nieodpłatnie przekazaną przez ANR, która została zbyta lub 

przeznaczona przez nabywcę na inne cele, niż określone w umowie, przed upływem 10 lat. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

Cel wyceny 4: Ustalenie odszkodowania. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Części składowe nieruchomości oraz 

niepobrane pożytki, (przejęte do ANR od 

użytkowników) 

- porównawcze 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 5: Określenie wartości nakładów poniesionych na budynki i inne części składowe 

nieruchomości przy przekazaniu jej w zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość (przed i po dokonaniu 

nakładów) 

- porównawcze 

- kosztowe 

- mieszane, metoda pozostałościowa, metoda 

kosztów likwidacji 

Cel wyceny 6:  Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość ANR 

 

- porównawcze 

(przy czym wartość gruntu rolnego można 

określić przy zastosowaniu metody 

wskaźników szacunkowych gruntów) 

Cel wyceny 7:  Określenie wartości nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania 

wieczystego w celu sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość ANR - porównawcze 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny 

sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów, Ustawa o zasadach 

zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych  

z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością 

Skarbu Państwa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzania operatu szacunkowego  
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2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

Tabela 4.2. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o gospodarce nieruchomościami 

Cel wyceny 1:  Określenie wartości do ustalenia ceny sprzedaży lokalu. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

lokal (oznaczony jako przedmiot odrębnej 

własności) 

- porównawcze 

- dochodowe 

Cel wyceny 2:  Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia ceny wywoławczej na 

przetargu lub sprzedaży bezprzetargowej. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 3:  Określenie wartości do ustalenia ceny nieruchomości oddanej w użytkowanie 

wieczyste ( do ustalenia opłat z tytułu UW). 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość gruntowa - porównawcze 

Cel wyceny 4:  Określenie wartości do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości jej 

użytkownikowi wieczystemu. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość gruntowa - porównawcze 

Cel wyceny 5: Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego do ustalenia kwot 

zwracanych przy rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość gruntowa - porównawcze 

Cel wyceny 6:  Określenie wartości nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość gruntowa - porównawcze 

Cel wyceny 7:  Określenie wartości budynków i urządzeń (wzniesionych lub nabytych na 

własność) do ustalenia wynagrodzenia z tytułu upływu okresu użytkowania wieczystego lub 

wcześniejszego rozwiązania umowy. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

- budynki 

 

- urządzenia 

- kosztowe 

 

- porównawcze 

- kosztowe 

Cel wyceny 8:  Określenie wartości do ustalenia ceny nieruchomości oddanej w trwały zarząd 

(w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu TZ) lub aktualizacji opłaty rocznej. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 



 

 

 

38 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 9: Określenie wartości nakładów poniesionych na wybudowanie budynków i 

innych urządzeń trwale związanych z gruntem (położonych na nieruchomości oddanej w TZ), 

w związku z przekazaniem TZ między jednostkami organizacyjnymi, upływem okresu, 

wydaniem decyzji o wygaśnięciu. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość (przed i po dokonaniu 

nakładów) 

- porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 10: Określenie wartości nieruchomości  w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z 

tytułu podziału nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który 

wzniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość (przed i po podziale) - porównawcze 

- dochodowe 

Cel wyceny 11:  Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za grunty 

wydzielone pod drogi w wyniku podziału nieruchomości. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

- mieszane 

Cel wyceny 12: Określenie wartości: działek gruntu, wydzielonych pod drogi, urządzeń trwale 

związanych z gruntem, drzew i krzewów w celu ustalenia odszkodowania powstałego na 

skutek scalenia i podziału nieruchomości. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

- Działki gruntu 

 

 

 

- Urządzenia trwale związane z gruntem 

 

 

- Drzewa, krzewy 

- porównawcze 

- dochodowe 

- mieszane 

 

- porównawcze 

- kosztowe 

 

- wg wartości drewna 

- wg kosztów zalesienia i pielęgnacji 

Cel wyceny 13:  Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej  

z tytułu scalenia i podziału nieruchomości. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

- mieszane 

Cel wyceny 14:  Określenie wartości nieruchomości  w celu ustalenia odszkodowania za 

pozbawienie lub ograniczenie prawa: własności, użytkowania wieczystego lub innego prawa 

rzeczowego do nieruchomości. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 
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- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 15: Określenie wartości szkód powstałych na sąsiednich nieruchomościach  

w wyniku m.in.: wywłaszczenia, innego zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości, 

budowy ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń do przesyłania lub dystrybucji płynów, 

pary, gazów i energii. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość (przed i po wystąpieniu szkód) - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 16:  Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia dopłat w związku  

z przyznaniem nieruchomości zamiennej w zamian za nieruchomość wywłaszczoną. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 17:  Określenie wartości w związku ze zwrotem nieruchomości wywłaszczonej. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane  

Cel wyceny 18:  Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej  

z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość (przed i po wybudowaniu 

urządzeń infrastruktury technicznej) 

- porównawcze 

- dochodowe 

Cel wyceny 19:  Określenie wartości w celu ustalenia ceny nieruchomości gruntowej  do 

uwłaszczenia państwowych i komunalnych osób prawnych. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość gruntowa - porównawcze 

- dochodowe 

- mieszane 

 

 

Cel wyceny 20: Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia ceny nieruchomości 

gruntowej do oddania jej w użytkowanie wieczyste spółdzielniom i osobom prawnym, a także 

przeniesienia własności budynków, urządzeń i lokali. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość gruntowa - porównawcze 

Cel wyceny 21:  Określenie wartości nakładów państwa lub gminy na budynki, urządzenia i 

lokale do uwłaszczenia osób prawnych i spółdzielni. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość (przed i po dokonaniu 

nakładów) 

- porównawcze 

- dochodowe 
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- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 22:  Określenie wartości nakładów poniesionych przez osoby prawne lub 

spółdzielnie przed 5.12.90r. lub dniem zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej  

w użytkowanie wieczyste oraz o przeniesienie własności znajdujących się na niej budynków, 

urządzeń i lokali. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość (przed i po dokonaniu 

nakładów) 

- porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 23:  Określenie wartości nieruchomości pozostawionej poza granicami RP. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość 

 

 

 

 

 

- lasy i plantacje kultur wieloletnich 

 

 

 

- porównawcze 

- kosztowe 

- mieszane 

(w przypadku każdego z podejść uwzględnia 

się odpowiedni współczynnik) 

 

- grunt: mieszane, metoda wskaźników 

szacunkowych gruntów 

- drzewostan: wg wartości drewna lub wg 

kosztów zalesienia i pielęgnacji 

- plantacje kultur wieloletnich: wg kosztów 

założenia i pielęgnacji oraz wartości 

utraconych pożytków (pomniejszenie o odpisy 

amortyzacyjne) 

Cel wyceny 24:  Określenie wartości nieruchomości, która została nabyta w ramach realizacji 

prawa do rekompensaty. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 25: Określenie wartości nieruchomości z ograniczonym prawem rzeczowym. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób 

prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu, Ustawa o realizacji prawa 

do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 
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3. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

Tabela 4.3. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 

Cel wyceny 1:  Określenie wartości w celu obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość lub prawo majątkowe przy 

sprzedaży 

 

Lokal mieszkalny, nieruchomość, prawo 

majątkowe przy zamianie 

 

Nieruchomość, prawo użytkowania 

wieczystego przy dożywociu 

 

Nieruchomość lub prawo majątkowe  przy 

umowie o zniesienie współwłasności  lub o 

dział spadku 

- porównawcze 

 

 

- porównawcze 

 

 

- porównawcze 

 

 

- porównawcze 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o podatku od czynności 

cywilnoprawnych, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 

 

4. Ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn 

Tabela 4.4. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o podatku od spadków i darowizn 

Cel wyceny 1:  Określenie wartości w celu obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem od 

spadków i darowizn. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość i prawa majątkowe - porównawcze 

Cel wyceny 2: Określenie wartości świadczeń z tytułu prawa użytkowania i służebności. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawao podatku od spadków  

i darowizn, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 

 

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Tabela 4.5. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Cel wyceny 1:  Określenie wartości nieruchomości lub prawa majątkowego w celu ustalenia 

przychodu z ich zamiany lub zbycia. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość, prawo majątkowe - porównawcze 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o podatku pochodowym 

od osób fizycznych, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 
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6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

Tabela 4.6. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

Cel wyceny 1:  Określenie wartości rzeczy lub prawa majątkowego w celu ustalenia przychodu 

z ich zbycia. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość, prawo majątkowe - porównawcze 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o podatku pochodowym 

od osób prawnych, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 

 

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe 

Tabela 4.7. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa Prawo bankowe 

Cel wyceny 1:  Określenie wartości nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu bankowego. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa Prawo bankowe, 

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Standard Zawodowy 

Rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” 

 

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

Tabela 4.8. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych 
Cel wyceny 1:  Ustalenie wartości bankowo – hipotecznej w celu zabezpieczenia kredytu 

hipoteką. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - wg ustaleń banku hipotecznego 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o listach zastawnych  

i bankach hipotecznych 
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9. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 

Tabela 4.9. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów 
Cel wyceny 1:  Określenie wartości w celu ustanowienia hipoteki przy zastawie rejestrowym. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o zastawie rejestrowym  

i rejestrze zastawów, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego  

 

10. Ustawa z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych 

Tabela 4.10. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych 

Cel wyceny 1: Ustalenie wartości środków trwałych w celu sprzedaży przez przedsiębiorstwa 

państwowe. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 
Środki trwałe - porównawcze 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A.2012, Ustawa o przedsiębiorstwach 

państwowych, Rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez 

przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, Rozporządzenie w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 

 

11. Ustawa z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”  

Tabela 4.11. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji  

i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 
Cel wyceny 1: Określenie wartości lokalu mieszkalnego w celu ustalenia ceny sprzedaży przez 

PKP S.A.. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Lokal mieszkalny - porównawcze 

- dochodowe 

Cel wyceny 2: Ustalenie wartości rynkowej prawa własności albo użytkowania wieczystego 

nieruchomości celem przeniesienia tego prawa jednostce samorządu terytorialnego ( np. w celu 

wygaśnięcia zobowiązań PKP S.A. wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości, odsetek 

oraz opłaty prolongacyjnej do wysokości nieprzekraczającej wartości rynkowej prawa). 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość (własność) 

 

 

 

Nieruchomość (użytkowanie wieczyste) 

- porównawcze 

- dochodowe 

- mieszane 

 

-porównawcze 
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Cel wyceny 3:Określenie wartości gruntu w celu ustalenia odszkodowania za grunty, które 

wchodziły w skład linii kolejowych i które w dniu 28 lutego 2003r. były we władaniu PKP 

S.A.. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Grunt - porównawcze 

- mieszane, metoda wskaźników 

szacunkowych gruntów 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, Ustawa  

o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości 

 i sporządzania operatu szacunkowego 

 

12. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Tabela 4.12. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
Cel wyceny 1: Określenie wartości nieruchomości w celu jej wykupu na skutek uchwalenia lub 

zmiany planu miejscowego, jeśli korzystanie z niej w sposób zgodny z dotychczasowym 

przeznaczeniem stało się niemożliwe. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 2:  Określenie wartości szkód w celu ustalenia odszkodowania, które wystąpiły  na 

skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, jeśli korzystanie z niej w sposób zgodny z 

dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość (przed i po wystąpieniu szkód) - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 3:  Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za 

zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego i w 

przypadku jej zbycia przed upływem lat 5. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

Cel wyceny 4: Określenie wartości nieruchomości w celu poboru opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

Cel wyceny 5:  Określenie wartości nieruchomości na potrzeby określenia skutków 

finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 
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Nieruchomość - porównawcze 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o planowaniu 

 i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 

 

13. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

Tabela 4.13. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników 

Cel wyceny 1: Określenie wartości nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego 

w celu przekazania na Skarb Państwo w związku z emeryturą lub rentą. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- mieszane, metoda pozostałościowa, metoda 

kosztów likwidacji 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, Rozporządzenie w sprawie stwierdzania niemożliwości sprzedaży nieruchomości przez 

osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych 

nieruchomości na własność Skarbu Państwa, Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzania operatu szacunkowego 

 

14. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Tabela 4.14. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Cel wyceny 1: Określenie wartości w celu ustalenia odszkodowania za przedwczesny wyrąb 

drzewostanu. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Drzewostan - wg wartości drzewostanu w wieku rębności i 

w chwili wyrębu 

- wg kosztów poniesionych na założenie i 

pielęgnacje drzewostanów  

Cel wyceny 2: Określenie należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Grunty rolne i leśne (bez drzewostanu) - podejście porównawcze 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych,  Rozporządzenie w sprawie jednorazowego  odszkodowania za przedwczesny wyrąb 

drzewostanu 
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15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

Tabela 4.15. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
Cel wyceny 1: Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za 

nieruchomości nabyte pod drogi. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość 

 

 

 

 

- lokal mieszkalny 

- porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

 

- porównawcze 

- dochodowe 

Cel wyceny 2: Określenie wartości urządzeń i obiektów w celu ustalenia wysokości 

odszkodowania dla członków Polskiego Związku Działkowców za zlikwidowanie rodzinnego 

ogrodu działkowego. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

- urządzenia 

 

 

- obiekty 

- porównawcze 

- kosztowe 

 

- porównawcze 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 3:  Określenie wartości urządzeń, budynków, budowli w celu ustalenia wysokości 

odszkodowania dla Polskiego Związku Działkowców za zlikwidowanie rodzinnego ogrodu 

działkowego. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

- urządzenia 

 

- budynki 

- budowle 

- porównawcze 

- kosztowe 

- kosztowe 

- kosztowe 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012,  Ustawa o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, 

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 
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16. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego 

Tabela 4.16. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego 

Cel wyceny 1: Oszacowanie nieruchomości w celu dokonania z niej egzekucji. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość 

Budowle 

Urządzenia 

Przynależności  

Pożytki 

- porównawcze 

- porównawcze 

- porównawcze 

- porównawcze 

- porównawcze 

(wg przeciętnych cen sprzedaży) 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa Kodeks postępowania 

cywilnego, Rozporządzenie w sprawie czynności komorników, Ustawa o gospodarce nieruchomościami,  

w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 

 

17. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach 

Tabela 4.17. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o lasach 

Cel wyceny 1:  Określenie wartości lasów, gruntów do zalesienia, innych gruntów oraz 

nieruchomości w celu nabycia przez Lasy Państwowe. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Las: 

- grunt 

 

 

- drzewostan 

 

 

Grunty do zalesienia i inne 

 

 

 

 

Nieruchomości 

 

- porównawcze 

- mieszane, metoda wskaźników 

szacunkowych gruntów 

- wg wartości drewna  

- wg kosztów zalesienia i pielęgnacji 

 

- porównawcze 

- dochodowe 

- mieszane, metoda wskaźników 

szacunkowych gruntów 

 

- porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 2: Określenie wartości lasów, gruntów, a także innych nieruchomości będących w 

zarządzie Lasów Państwowych w celu określenia ceny sprzedaży. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

 

Las: 

- grunt 

 

 

- drzewostan 

 

 

- porównawcze 

- mieszane, metoda wskaźników 

szacunkowych gruntów 

- wg wartości drewna  
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Grunty 

 

 

 

 

Nieruchomości 

- wg kosztów zalesienia i pielęgnacji 

 

- porównawcze 

- dochodowe 

- mieszane, metoda wskaźników 

szacunkowych gruntów 

 

- porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 3: Określenie wartości lasów, gruntów i innych nieruchomości w celu zamiany. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Las: 

- grunt 

 

 

 

- drzewostan 

 

 

Grunty 

 

 

 

 

Nieruchomości 

 

- porównawcze 

- mieszane, metoda wskaźników 

szacunkowych gruntów 

 

- wg wartości drewna  

- wg kosztów zalesienia i pielęgnacji 

 

- porównawcze 

- dochodowe 

- mieszane, metoda wskaźników 

szacunkowych gruntów 

 

- porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 4: Określenie wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 

samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie w 

celu ustalenia ceny sprzedaży. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość zabudowana 

 

Lokale mieszkalne 

 

 

Grunty z budynkami mieszkalnymi w 

budowie 

- porównawcze 

 

- porównawcze 

- dochodowe 

 

- mieszane, metoda pozostałościowa 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o lasach,  Rozporządzenie  

w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 

lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób 

fizycznych i prawnych, Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu 

publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, 

gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, Ustawa  o gospodarce 

nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 
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18. Ustawa z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Tabela 4.18. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 
Cel wyceny 1: Określenie wartości lokalu mieszkalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  

w celu ustalenia ceny sprzedaży. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Lokal mieszkalny - porównawcze 

- dochodowe 

Cel wyceny 2:  Określenie wartości lokalu mieszkalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 

w celu ustalenia wysokości odprawy mieszkaniowej. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Lokal mieszkalny - porównawcze 

 -dochodowe 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 

 

19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

Tabela 4.19. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa Prawo ochrony środowiska 

Cel wyceny 1: Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania 

lub wykupu w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 

Cel wyceny 2: Określenie wartości nieruchomości lub jej części w celu ustalenia ceny jej 

wykupu na skutek ograniczenia sposobu korzystania związanego z ochroną środowiska. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość lub jej część - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa Prawo ochrony 

środowiska, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego 
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20. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa 

przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 

Tabela 4.20. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości 

Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 
Cel wyceny 1: Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia jej ceny w związku z 

pierwszeństwem nabycia przez dzierżawców lub najemców. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

 

Nieruchomość 

 

- porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o zagospodarowaniu 

Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej,  Ustawa o gospodarce nieruchomościami, 

Rozporządzenie 

w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 

 

21. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

Tabela 4.21. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 

Cel wyceny 1: Określenie wartości działek budowlanych w celu ustalenia wynagrodzenia z 

tytułu nabycia praw do tych działek gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Działka gruntu (budowlana) - porównawcze 

Cel wyceny 2: Określenie wartości lokalu w celu waloryzacji wkładu mieszkaniowego. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Lokal mieszkalny - porównawcze 

- dochodowe 

Cel wyceny 3: Określenie wartości lokalu w celu ustalenia wysokości dopłaty związanej z 

przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Lokal mieszkalny - porównawcze 

- dochodowe 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o spółdzielniach 

mieszkaniowych, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzania operatu szacunkowego 
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22. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego 

Tabela 4.22. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 

Cel wyceny 1: Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia ceny nieruchomości przy 

sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja 

Nieruchomości Rolnych , dzierżawcy, któremu przysługuje prawo pierwokupu. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość rolna - porównawcze, 

- dochodowe 

- mieszane, metoda pozostałościowa, metoda 

kosztów likwidacji 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o kształtowaniu ustroju 

rolnego, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzania operatu szacunkowego 

 

23. Ustawa z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

Tabela 4.23. 

Cele, przedmioty i sposoby wyceny – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 
Cel wyceny 1: Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za 

przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Przedmiot wyceny Sposób wyceny  

(podejście, metoda, technika) 

Nieruchomość  - porównawcze 

- dochodowe 

- kosztowe 

- mieszane 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie: Cymerman R., Hopfer A. 2012, Ustawa o  szczególnych zasadach 

przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,  Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 
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ROZDZIAŁ V 

 

ANALIZA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA DOZWOLONYCH 

PROCEDUR WYCENY  W PRAKTYCE  

 

Poniższe analizy zostały wykonane na podstawie pozyskanych danych. Miały one na 

celu ustalenie, czy metodyka wyceny zastosowana przez rzeczoznawców majątkowych dla 

konkretnego celu i przedmiotu wyceny pokrywa się z ustaloną wcześniej, w rozdziale 4, gdzie 

w formie tabelarycznej zostały przedstawione możliwe do wykorzystania sposoby wyceny  

w zależności od celu i przedmiotu wyceny, które wynikają z konkretnych przepisów 

prawnych. Analiza ta przedstawiona została w postaci tabelarycznej (tabela 5.1, s. 53-59), 

gdzie w kolumnie „Poprawność wyboru sposobu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego” 

poszczególne wiersze posiadają jedno z oznaczeń: 

„ + ” jeśli metodyka wyceny zastosowana przez rzeczoznawcę majątkowego pokrywa się  

z jednym z możliwych sposobów wyceny przedstawionych dla danego celu  

i przedmiotu wyceny w jednej z tabel, która znajduje się w rozdziale 4 

„ – ” jeśli metodyka wyceny zastosowana przez rzeczoznawcę majątkowego nie pokrywa się 

z jednym z możliwych sposobów wyceny przedstawionych dla danego celu i przedmiotu 

wyceny w jednej z tabel, która znajduje się w rozdziale 4 

Ponadto dla bardziej przejrzystego opracowania w kolumnie 3 „Sposób wyceny” 

konkretne podejścia zastąpiono następującymi oznaczeniami: 

PP – podejście porównawcze  

PK – podejście kosztowe 

MPP – metoda porównywania parami 

MKCŚ – metoda korygowania ceny średniej 

MKZ – metoda kosztów zastąpienia 

TW – technika wskaźnikowa 
 

Tabela 5.1. 

Prawidłowość wykorzystania dozwolonych procedur wyceny w praktyce 

1 2 3 4 5 

L.P. CEL I PRZEDMIOT WYCENY 
SPOSÓB 

WYCENY 

POPRAWNOŚĆ 

WYBORU SPOSOBU 

WYCENY PRZEZ 

RZECZOZNAWCĘ 

MAJĄTKOWEGO 

NR TABELI 

ZNAJDUJĄCEJ SIĘ 

W ROZDZIALE 

6ORAZ NR CELU 

WYCENY W NIEJ 

ZAWARTEJ, NA 

PODSTAWIE 

KTÓRYCH 

USTALONO 

POPRAWNOŚĆ 

WYBORU W 

KOLUMNIE 4 

1 Cel: Określenie różnicy pomiędzy wartością 

rynkową przedmiotu wyceny po 

wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i przed 

jej wybudowaniem jako podstawy do 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 18 
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ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej 

Przedmiot: nieruchomość gruntowa 

niezabudowana 

2 Cel: Oszacowanie wartości rynkowej 

nieruchomości gruntowej dla naliczenia 

opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 

Przedmiot: prawo własności do 

nieruchomości gruntowej przed jej 

podziałem i po podziale 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 10 

3 Cel: Określenie wartości rynkowej 

nieruchomości zgodnie z art.73 ust.5 ustawy 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną, dla potrzeb 

ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy 

prawa nieruchomości zajętych pod drogi 

publiczne 

Przedmiot: prawo własności nieruchomości 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.15 

Cel wyceny 1 

4 Cel: Określenie wartości rynkowej 

nieruchomości dla potrzeb toczącego się 

postępowania o ustalenie wysokości 

odszkodowania za przedmiotową 

nieruchomość, która na podstawie art.73 

ustawy Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną, została 

przejęta pod drogę publiczną i stała się 

własnością Gminy  

Przedmiot: nieruchomość gruntowa 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.15 

Cel wyceny 1 

5 Cel: Oszacowanie wartości rynkowej 

nieruchomości dla potrzeb postępowania 

administracyjnego w sprawie o ustalenie 

odszkodowania za nieruchomość, która z 

mocy prawa stała się własnością gminy  

Przedmiot: nieruchomość gruntowa 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 11 

6 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości dla ustalenia 

wysokości odszkodowania za działki gruntu 

wydzielone pod drogi publiczne z 

nieruchomości, której podział został 

dokonany na wniosek właściciela 

Przedmiot: prawo własności nieruchomości 

gruntowej 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 11 

7 Cel: Ustalenie odszkodowania za 

nieruchomość gruntową przejętą w trybie 

art..98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami na własność 

Gminy  

Przedmiot: działka gruntu 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 11 

8 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb zamiany 

Przedmiot: działki gruntu niezabudowane 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 16 

9 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb zamiany 

Przedmiot: działki gruntu niezabudowane 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 16 

10 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb zamiany 

Przedmiot: działka gruntu niezabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 16 

11 Cel: Określenie wartości rynkowej 

nieruchomości gruntowej dla aktualnego 

sposobu użytkowania w celu nabycia na 

rzecz Gminy  

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 
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Przedmiot: nieruchomość gruntowa 

12 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb nabycia 

Przedmiot: działka gruntu niezabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

13 Cel: Ustalenie odszkodowania za 

nieruchomość przejętą na własność Gminy w 

trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych na własność 

Gminy  

Przedmiot: działka gruntu zabudowana 

PK 

a) grunt:  

PP 

MPP 

b) budynki, 

budowle:  

MKZ  

TW 

+ Tabela 4.15 

Cel wyceny 1 

14 Cel: Ustalenie odszkodowania za 

nieruchomość przejętą na własność Gminy w 

trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych na własność 

Gminy  

Przedmiot: działka gruntu zabudowana 

PK 

a) grunt:  

PP 

MKCŚ 

b) budynki, 

budowle:  

MKZ  

TW 

+ Tabela 4.15 

Cel wyceny 1 

15 Cel: Określenie wartości dla potrzeb 

zamiany 

Przedmiot: działka gruntu zabudowana 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 16 

16 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb bezprzetargowej sprzedaży na rzecz 

dzierżawcy 

Przedmiot: działki gruntu zabudowane 

PP 

MPP oraz 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

17 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej w celu 

przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

Przedmiot: działki gruntu zabudowane 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 4 

18 Cel: Określenie wartości prawa służebności 

przesyłu związanej z lokalizacją 

projektowanej linii elektroenergetycznej na 

działce, dla potrzeb ustalenia wysokości 

wynagrodzenia z tytułu ustanowienia tego 

prawa 

Przedmiot: działka gruntu zabudowana 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 25 

19 Cel: Określenie wartości prawa służebności 

gruntowej polegającej na prawie przejazdu i 

przechodu przez działki nr 251 i 277 od 

drogi publicznej do działki 252/57 dla 

potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia 

z tytułu ustanowienia tego prawa 

Przedmiot: działki gruntu 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 25 

20 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb bezprzetargowej sprzedaży na rzecz 

dzierżawcy 

Przedmiot: działki gruntu zabudowane 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

21 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności części nieruchomości gruntowej 

przygotowanej do sprzedaży, w trybie 

bezprzetargowym na rzecz właścicieli 

nieruchomości przyległej – dla potrzeb 

ustalenia ceny sprzedaży 

Przedmiot: część nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej – prawo własności działki 

ewidencyjnej 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 
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22 Cel: Określenie wartości dla potrzeb 

sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego 

Przedmiot: działka gruntu niezabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

23 Cel: Określenie wartości dla potrzeb 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym ( na 

poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości sąsiedniej) 

Przedmiot: działka gruntu zabudowana 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

24 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej dla 

potrzeb ustalenia ceny sprzedaży 

Przedmiot: Część nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej - prawo własności działki 

ewidencyjnej 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

25 Cel: Określenie wartości dla potrzeb 

zamiany 

Przedmiot: działka gruntu niezabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 16 

26 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności części nieruchomości gruntowej 

dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży 

Przedmiot: część nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej – prawo własności działek 

ewidencyjnych 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

27 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej, dla 

potrzeb ustalenia ceny sprzedaży 

Przedmiot: część nieruchomości gruntowej 

zabudowanej – prawo własności działek 

ewidencyjnych 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

28 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności części nieruchomości gruntowej 

dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży 

Przedmiot: część nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej – prawo własności działek 

ewidencyjnych 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

29 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej, dla 

potrzeb ustalenia ceny sprzedaży 

Przedmiot: część nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej – prawo własności działek 

ewidencyjnych 

PP 

MPP oraz 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

30 Cel: Określenie różnicy pomiędzy wartością 

rynkową przedmiotu wyceny po podziale i 

przed podziałem jako podstawy do ustalenia 

wysokości opłaty adiacenckiej 

Przedmiot: nieruchomość gruntowa 

niezabudowana 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 10 

31 Cel: Określenie różnicy pomiędzy wartością 

rynkową przedmiotu wyceny po 

wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i przed 

jej wybudowaniem jako podstawy do 

ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej 

Przedmiot:nieruchomość gruntowa 

niezabudowana 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 18 

32 Cel: Określenie wartości rynkowej 

nieruchomości gruntowej dla naliczenia 

opłaty planistycznej 

Przedmiot: nieruchomość gruntowa 

niezabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.12 

Cel wyceny 4 
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33 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej celem 

przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

Przedmiot: działka zabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 4 

34 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej celem 

przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

Przedmiot: działka zabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 4 

35 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej celem 

przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

Przedmiot: działka zabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 4 

36 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej celem 

aktualizacji opłaty z tytułu prawa 

użytkowania wieczystego  

Przedmiot: działki zabudowane 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 6 

37 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej celem 

oddania w użytkowanie wieczyste 

Przedmiot: działka zabudowana  

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 3  

38 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej 

przeznaczonej do oddania w użytkowanie 

wieczyste 

Przedmiot: prawo własności nieruchomości 

gruntowej 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 3 

39 Cel: Ustalenie odszkodowania za 

nieruchomość przejętą na własność Gminy w 

trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych na własność 

Gminy  

Przedmiot: Nieruchomość gruntowa 

niezabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.15 

Cel wyceny 1 

40 Cel: Określenie wartości rynkowej 

nieruchomości gruntowej dla aktualnego 

sposobu użytkowania w celu oddania gruntu 

i ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu 

Przedmiot: Nieruchomość gruntowa 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 8 

41 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

trwałego zarządu 

Przedmiot: działki gruntu zabudowane 

PP 

MPP 

 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 8 

42 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej celem 

aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu 

Przedmiot: działki zabudowane 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 8 

43 Cel: Celem wyceny jest określenie wartości 

rynkowej nieruchomości dla potrzeb 

przekazania w trwały zarząd i ustalenia 

opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na 

gruncie Skarbu Państwa 

Przedmiot: Nieruchomość gruntowa 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 8 



 

 

 

58 

44 Cel: Określenie wartości rynkowej 

nieruchomości gruntowej dla aktualnego 

sposobu użytkowania w celu sprzedaży 

prawa własności na rzecz użytkownika 

wieczystego 

Przedmiot: Nieruchomość gruntowa 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 4 

45 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej celem 

aktualizacji opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego 

Przedmiot: działka zabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 6 

46 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej celem 

aktualizacji opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego 

Przedmiot: działki stanowiące tereny 

zielone  

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 6 

47 Cel: Określenie wartości rynkowej 

nieruchomości gruntowej dla aktualnego 

sposobu użytkowania w celu sprzedaży 

prawa własności na rzecz użytkownika 

wieczystego 

Przedmiot: nieruchomość gruntowa  

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 4 

48 Cel: Określenie wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej w celu 

określenia wartości udziału użytkowania 

wieczystego oraz wysokości opłaty za 

przekształcenie użytkowania wieczystego w 

prawo własności  

Przedmiot: działki stanowiące tereny 

przeznaczone pod działalność produkcyjną 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 4 

49 Cel: Określenie wartości prawa własności, w 

celu zbycia w trybie bezprzetargowym 

udziału w nieruchomości 

Przedmiot: nieruchomość gruntowa 

niezabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

50 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb sprzedaży (zbycie na rzecz gminy) 

Przedmiot: działka gruntu niezabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

51 Cel: Określenie wartości dla potrzeb 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym ( na 

poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości sąsiedniej)  

Przedmiot: działka gruntu niezabudowana 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

52 Cel: Określenie wartości prawa służebności 

przesyłu związanej z lokalizacją na działce 

stacji gazowej, dla potrzeb ustalenia 

wysokości wynagrodzenia z tytułu 

ustanowienia tego prawa 

Przedmiot: działka gruntu 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 25 

53 Cel: Określenie wartości rynkowej 

nieruchomości dla potrzeb ustalenia ceny 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

Przedmiot: prawo własności nieruchomości 

gruntowej 

PP 

MKCŚ 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

54 Cel: Określenie wartości prawa służebności 

przesyłu związanej z lokalizacją 

infrastruktury wodociągowej na działce, dla 

potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia 

z tytułu ustanowienia tego prawa 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 25 
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Przedmiot: działka gruntu 

55 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym (na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej)  

Przedmiot: działka gruntu niezabudowana 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

56 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb sprzedaży 

Przedmiot: działka gruntu niezabudowana 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 2 

57 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb zamiany 

Przedmiot: działki gruntu 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 16 

58 Cel: Określenie wartości rynkowej dla 

potrzeb zamiany 

Przedmiot: działki gruntu niezabudowana 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 16 

59 Cel: Określenie wartości prawa służebności 

gruntowej polegającej na poprawie przejazdu 

i przechodu przez działkę nr 459/2 od drogi 

publicznej do działki nr 385/2 dla potrzeb 

ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu 

ustanowienia tego prawa 

Przedmiot: działka gruntu 

PP 

MPP 

 

+ Tabela 4.2 

Cel wyceny 25 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie zebranych danych i rozdziału 4 

 

Analiza dotyczyła danych z pięćdziesięciu dziewięciu wyciągów z operatów 

szacunkowych, które sporządzone zostały dla różnych celów wyceny.  

Analizując pozyskane dane, można stwierdzić, że rzeczoznawcy majątkowi 

najczęściej wykorzystują podejście porównawcze przy wycenie nieruchomości. Tylko dwa  

z operatów szacunkowych, które były przedmiotem analizy sporządzone zostały  

z zastosowaniem podejścia kosztowego. Ponadto w operatach szacunkowych, gdzie 

rzeczoznawcy majątkowi posłużyli się podejściem porównawczym, wykorzystaną metodą 

była metoda porównywania parami lub metoda korygowania ceny średniej.  

W dwóch z operatów zastosowano obie metody. Żaden z rzeczoznawców nie wykorzystał 

metody analizy statystycznej rynku. Poniższa tabela (tabela 5.2., s. 60) przedstawia ilość 

operatów, które zostały sporządzone przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod  

i technik. W tabeli wymieniono tylko te podejścia, które znalazły zastosowanie przy 

sporządzaniu przez rzeczoznawców majątkowych analizowanych operatów. Nie 

uwzględniono operatów sporządzonych, gdzie rzeczoznawca do określenia wartości 

zastosował obie metody podejścia porównawczego. 
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Tabela 5.2. 

Ilość operatów sporządzonych przy wykorzystaniu określonego podejścia, metody, 

techniki 
Podejście/metoda/technika Ilość operatów 

Podejście porównawcze 55 

Metoda porównywania parami 25 

Metoda korygowania ceny średniej 30 

Metoda analizy statystycznej rynku 0 

Podejście kosztowe 2 

Metoda kosztów odtworzenia 0 

Technika szczegółowa 0 

Technika elementów scalonych 0 

Technika wskaźnikowa 0 

Metoda kosztów zastąpienia 2 

Technika szczegółowa 0 

Technika elementów scalonych 0 

Technika wskaźnikowa 2 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie zebranych danych 

 Powyższa tabela (tabela 5.2., s. 60) pokazuje jak często rzeczoznawca majątkowy 

wybiera podejście porównawcze do określenia wartości nieruchomości.  

W znacznej części, zbliżającej się do 100% podejście to jest najczęściej wybieranym. Być 

może przyczyną tego jest fakt, iż jest ono dopuszczalne do zastosowania  

w większości przypadków, tj. dla większości celów i przedmiotów wyceny, co potwierdzają 

odnoszące się do tego wcześniej przeprowadzone badania przepisów prawnych w rozdziale 4. 

 Poniższy wykres (wykres 5.1., s. 60) pokazuje jaki procent wszystkich operatów 

sporządzonych z zastosowaniem podejścia porównawczego wykonany został przy użyciu 

wcześniej wspomnianych dwóch metod. Wykonując ten wykres nie wzięto pod uwagę tych 

operatów, gdzie wykorzystano obie metody. 

 

Wykres 5.1. Procent operatów szacunkowych sporządzonych przy zastosowaniu 

wybranych metod podejścia porównawczego 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie zebranych danych 

55%

45%

metoda porównywania parami

metoda korygowania ceny

średniej
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Analiza wykresu (wykres 5.1., s. 60) pozwala stwierdzić, że rzeczoznawca majątkowy 

wybierając podejście porównawcze do wyceny nie kieruje się w stronę wyboru jednej  

z metod: porównywania parami czy korygowania ceny średniej, na co wskazują uzyskane 

wyniki. W podobnym stopniu mają zastosowanie obie z metod. Żadna z nich nie jest bardziej, 

czy mniej preferowana. Można przypuszczać, że rzeczoznawca majątkowy uzależnia wybór 

tej metody tylko od ilości nieruchomości podobnych, jakie istnieją w utworzonej przez niego 

bazie.    

 Poniżej przedstawiono w tabeli (tabela 5.3., s. 61)  ilość operatów, które sporządzone 

zostały dla konkretnych celów wyceny. 

 

 

Tabela 5.3. 

Ilość operatów szacunkowych sporządzonych dla wybranych celów wyceny 

Cel wyceny Ilość operatów 

Wycena dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej 4 

Wycena dla potrzeb ustalenia odszkodowania 8 

Wycena dla potrzeb zamiany 7 

Wycena dla potrzeb nabycia 2 

Wycena dla potrzeb sprzedaży 16 

Wycena dla potrzeb sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika 

wieczystego 

2 

Wycena dla potrzeb ustalenia wartości udziału użytkownika wieczystego 

oraz  wysokości opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w 

prawo własności 

1 

Wycena dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności 

4 

Wycena dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia 

służebności 

5 

Wycena dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej 1 

Wycena dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu prawa użytkowania 

wieczystego 

3 

Wycena dla potrzeb oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste 2 

Wycena dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 2 

Wycena dla potrzeb oddania nieruchomości w trwały zarząd i ustalenia 

opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 

2 

Razem 59 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie zebranych danych 

 Na podstawie powyższej tabeli (tabela 5.3., s. 61) można stwierdzić,  

że najwięcej operatów wykonano dla celu wyceny jakim jest wycena dla potrzeb sprzedaży, 

gdyż aż szesnaście operatów sporządzonych zostało właśnie dla tego celu. Wśród tych 
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szesnastu operatów połowa, tj. osiem operatów dotyczy sprzedaży bezprzetargowej. Mniejsza 

ilość operatów została sporządzona na potrzeby ustalenia odszkodowania oraz na potrzeby 

zamiany, odpowiednio 8 i 7 operatów. Najmniej spośród zebranych operatów związanych jest 

m.in. z wyceną na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej. 

W przypadku wyceny dla potrzeb sprzedaży rzeczoznawcy majątkowi zastosowali 

podejście porównawcze, metodę porównywania parami lub/i metodę korygowania ceny 

średniej. Poniższy wykres (wykres 5.2., s. 62) przedstawia liczbę operatów sporządzonych dla 

tego celu przy wykorzystaniu każdej z tych metod.  

Wykres 5.2. Liczba operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby sprzedaży przy 

zastosowaniu wybranych metod podejścia porównawczego 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie zebranych danych 

Analiza powyższego wykresu (wykres 5.2., s. 62) pozwala na stwierdzenie,  

że najczęściej wybieraną metodą przez rzeczoznawców majątkowych przy sporządzaniu 

operatu na potrzeby sprzedaży nieruchomości była metoda porównywania parami. Mogło to 

wynikać z ilości nieruchomości podobnych, jaka tworzyła bazę, gdyż metoda korygowania 

ceny średniej wymaga posiadania co najmniej kilkunastu takich nieruchomości. Dwa  

z operatów sporządzonych dla omawianego celu zostały sporządzone przy zastosowaniu 

zarówno metody porównywania parami, jak i metody korygowania ceny średniej. 

Analizując operaty sporządzone na potrzeby ustalenia odszkodowania oraz na 

potrzeby zamiany stworzono wykresy (wykres 5.3., s. 63 i wykres 5.4., s. 63),  

na których przedstawiono ilość operatów sporządzonych dla każdego z tych celów przy 

zastosowaniu konkretnego sposobu wyceny.  

Pierwszy z wykresów (wykres 5.3., s. 63) związany jest z wyceną nieruchomości dla 

potrzeb ustalenia odszkodowania. Analizując dane zawarte na tym wykresie można 

zauważyć, że operaty te zostały wykonane przy zastosowaniu dwóch podejść: 

porównawczego oraz kosztowego. Co więcej w każdym z podejść posłużono się tylko jedną  

z metod. W przypadku podejścia porównawczego wszystkie operaty sporządzone dla tego 

celu zostały wykonane z zastosowaniem metody korygowania ceny średniej. Żaden  

z rzeczoznawców majątkowych nie zastosował metody porównywania parami. W przypadku 

operatów wykonanych przy zastosowaniu podejścia kosztowego, jedyną metodą była metoda 

kosztów zastąpienia (technika wskaźnikowa).  
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Wykres 5.3. Liczba operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby ustalenia 

odszkodowania przy zastosowaniu podejścia porównawczego i kosztowego 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie zebranych danych 

Poniższy wykres (wykres 5.4., s. 63) przedstawia ilość operatów, w których 

wykorzystano określony sposób wyceny w przypadku wyceny dla potrzeb zamiany. 

 

Wykres 5.4. Liczba operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby zamiany przy 

zastosowaniu wybranych metod podejścia porównawczego 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie zebranych danych 

Dane zawarte na powyższym wykresie (wykres 5.4., s. 63) pokazują, że wszyscy 

rzeczoznawcy sporządzając operat dla potrzeb zamiany wykorzystali podejście porównawcze. 

Ilość operatów sporządzonych z zastosowaniem metody porównywania parami oraz metody 

korygowania ceny średniej jest podobna. 

 Dla pozostałych celów wyceny nie sporządzono analiz, z uwagi na zbyt małą ilość 

operatów wykonanych dla tych celów.  

Analiza formułowania celu, przedmiotu i zakresu wyceny 

 Na początku analizie poddany został sposób, w jaki rzeczoznawcy majątkowi 

formułowali cel wyceny. Można stwierdzić, że: 

1. Wielu rzeczoznawców w celu wyceny podaje rodzaj wartości, jaki będzie określany,  

np. „Określenie wartości rynkowej nieruchomości (…)”. 
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2. Niektórzy rzeczoznawcy majątkowi określając cel wyceny stosują następującą formę 

„Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości (…)” , inni np. „Określenie 

wartości rynkowej nieruchomości (…)”. Widać tu pewne różnice, gdyż pierwszy sposób 

wskazuje na prawo, drugi na nieruchomość. 

 Następnie zanalizowano sposób przedstawienia przez rzeczoznawców przedmiotu 

wyceny: 

1. Pewna grupa rzeczoznawców majątkowych określa przedmiot wyceny jako nieruchomość 

lub część nieruchomości, natomiast inni za przedmiot wyceny uważają działkę. 

2. Poza sposobami przedstawienia przedmiotu wyceny, znajdującymi się w punkcie 1, 

rzeczoznawcy niekiedy za przedmiot wyceny uważają prawo do nieruchomości,  

np. „prawo własności nieruchomości”. 

3. Niektórzy rzeczoznawcy majątkowi, jeśli przedmiotem jest nieruchomość gruntowa/działka 

gruntu wskazują czy jest ona zabudowana czy niezabudowana.  

 Na końcu analizie poddano sposób formułowania zakresu wyceny. W wielu 

przypadkach w wyciągu z operatu szacunkowego zakres wyceny nie jest w ogóle podany. 

Jeżeli został podany, zakresem wyceny było prawo własności czy użytkowania wieczystego.  

 Powyższe analizy pokazują, iż nie istnieje żaden konkretny wzór na określenie celu, 

przedmiotu i zakresu wyceny, gdzie rzeczoznawca majątkowy mógłby tylko dokonać wyboru 

odpowiedniego wyrażenia. Rzeczoznawca sam, we własnym zakresie formułuje cel, 

przedmiot i zakres wyceny, na podstawie zlecenia otrzymanego od zleceniodawcy. 
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ROZDZIAŁ VI 

ROLA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO PRZY OPŁATACH DOTYCZĄCYCH 

NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH 

 

6.1 Opłaty związane z udostępnieniem praw innym podmiotom do korzystania   

z nieruchomości 
 

Do tej grupy zalicza się świadczenia związane z gospodarką gminnym zasobem 

nieruchomości. Muszą one jednocześnie wynikać z określonych stosunków 

cywilnoprawnych. Opłaty te dotyczą tych nieruchomości, do których gmina posiada prawo 

własności bądź prawo użytkowania wieczystego (CYMERMAN J. 2011). 
 

6.1.1 Dochód ze sprzedaży nieruchomości 
 

Przez sprzedaż rozumie się czynność związaną z tym, że osoba sprzedająca 

zobligowana jest do przeniesienia własności do danej rzeczy na rzecz kupującego, ten zaś ma 

obowiązek zapłaty za nią oraz odebrania jej od tego, który ją zbył(CYMERMAN 2011). 

Umowa sprzedaży, jako umowa cywilnoprawna musi zostać wykonana w formie aktu 

notarialnego. Sprzedaż nieruchomości musi zostać także ukazana w księdze wieczystej. 

Zbycie nieruchomości powinno odbywać się w drodze przetargu, jednak istnieją pewne 

okoliczności, kiedy mogą one zostać sprzedane w trybie bezprzetargowym, a należą do nich 

m.in.: 

a) zbycie:  

- gdy następuje na rzecz tego, kto posiada pierwszeństwo do tego nabycia, 

- pomiędzy gminą a Skarbem Państwa, 

- związane z działalnością opiekuńczą, oświatową, naukową, leczniczą i innymi, 

- jeśli następuje ono na drodze darowizny albo zamiany, 

b) przypadek, kiedy kupującym jest użytkownik wieczysty nieruchomości będącej 

przedmiotem sprzedaży.  

  

Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego, niezależnie od trybu zbycia, jest określenie 

wartości rynkowej, która będzie podstawą ustalenia ceny sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym, lub ustalenia ceny wywoławczej przy przetargowym trybie sprzedaży. 
 

6.1.2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 
 

Nieruchomości należące do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

mogą zostać przedmiotem użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne lub osoby prawne. 

Powyższe prawo odnosi się tylko do gruntów – zabudowanych lub niezabudowanych. Należy 

zaznaczyć, że jeśli dany podmiot jest właścicielem gruntu, nie może być on jednocześnie jego 

użytkownikiem wieczystym (DADAŃSKA 2007).  

Opisywane prawo jest odpłatne. Pobierane są za nie opłaty: pierwsza i roczna. Opłata 

pierwsza może stanowić 15-25% od ceny nieruchomości gruntowej oraz uiszczona musi 

zostać jednorazowo lub może zostać spłacana w ratach (zależy to od trybu nabycia prawa) 

(Tabela 6.1., s. 66).  
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Tabela 6.1. 

Opłaty za użytkowanie wieczyste 

Rodzaje 

opłaty 
Pierwsza opłata Opłaty roczne 

Art. 

71.1 

Płatność - jednorazowo przy 

oddaniu w drodze 

przetargu 

- można rozłożyć na raty 

przy oddaniu w drodze 

bezprzetargowej 

- do 31 marca 

każdego roku z 

góry za cały 

rok (nie 

pobiera się za 

rok, w którym 

ustanowiono 

prawo) 

Art. 

71.2,3 

Podstawa 

ustalenie 

wysokości 

opłaty 

Stawka procentowa od ceny nieruchomości 

gruntowej określonej 

- w drodze przetargu 

- w drodze bezprzetargowej nie może być 

niższa niż jej wartość określona przez 

rzeczoznawcę 

Art. 

72.1 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.  

Inaczej jest w przypadku opłat rocznych, gdzie jak sama nazwa wskazuje muszą 

zostać one uiszczone z góry raz w roku do 31 marca. Opłata ta nie jest tylko pobierana w roku 

nabycia prawa. Istnieją cztery stawki procentowe dotyczące opłaty rocznej i zależą one od 

tego, na jaki cel został oddany grunt (Tabela 6.2., s.66): 

Tabela 6.2. 

Opłaty za użytkowanie wieczyste – stawki procentowe 

Stawka 

procentowa 

pierwszej opłaty 

Od 15 do 25% ceny nieruchomości gruntowej 
Art. 

72.2 

Stawka 

procentowa 

opłat 

rocznych 
0,3% 

- obronność państwa i ochrona przeciwpożarowa 

obiekty sakralne (budynki towarzyszące) 

- na działalność charytatywną 

-niezarobkową działalność: opiekuńczą, 

kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, 

naukową, badawczo-rozwojową 

Art. 

72.3 

1% 

- pod budownictwo mieszkaniowe 

- na realizację infrastruktury technicznej 

- innych celów publicznych 

- na działalność sportową 

- na cele rolne 

2% - na działalność turystyczną 

3% 
- pozostałe cele 

Uwaga: stawka ta może być podwyższona 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.  

W przypadku, kiedy zmiana dotyczy wartości danej nieruchomości opłata roczna 

może zostać poddana aktualizacji. Samo prawo użytkowania wieczystego jak wspomniano 

jest prawem terminowym. Wygaśnięcie tego prawa może wiązać się nie tylko z upływem 

określonego czasu, ale także z: wywłaszczeniem,  jego przekształceniem na prawo własności, 

lub zrzeczeniem się prawa (DADAŃSKA 2007). 
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Reguły określenia wartości dla celów opłat za użytkowanie wieczyste wynikają  

z Ustawy o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 

września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego są 

następujące: 

1. Na potrzeby ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej oddanej  

w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat z tego tytułu określa się wartość jako 

przedmiotu prawa własności, stosując podejście porównawcze. 

2. Przy określaniu wartości stosuje się ceny transakcyjne sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanych jako przedmiotu prawa własności. 

3. Wartości nieruchomości określa się według stanu nieruchomości i cen na dzień 

oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste albo według stanu nieruchomości  

i cen na dzień aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z uwzględnieniem 

celu, na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, z zastrzeżeniem 

art. 73 ust. 2 ustawy. 

4. Przy określaniu wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego,  

o których mowa w art. 77 ust. 4 i 5 ustawy, wartość nakładów stanowi iloczyn 

wartości określonych na podstawie § 35 ust. 3 pkt 1i procentowego udziału 

użytkownika wieczystego w kosztach budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

5.  Sposób określania wartości nakładów stosuje się odpowiednio przy określaniu 

wartości nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ust. 6 ustawy. 

 

6.1.3 Opłaty za trwały zarząd 
 

Pod pojęciem trwałego zarządu rozumie się prawną formę władania 

nieruchomościami, które należą do jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. 

Jednak prawo to nie może zostać nabyte przez wszystkich, a jedynie przez wybrane jednostki 

organizacyjne i tak: prawo do nieruchomości należących do jednostek samorządu 

terytorialnego mogą nabywać tylko nie mające osobowości prawnej samorządowe jednostki 

organizacyjne, natomiast jeśli należą one do Skarbu Państwa prawo może zostać nabyte przez 

państwowe jednostki organizacyjne (które nie posiadają osobowości prawnej) (ŹRÓBEK 

2000). 

Trwały zarząd ustanawiany jest: 

a) w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa – przez starostę, który wykonuje zadania  

z zakresu administracji rządowej, 

b) w przypadku nieruchomości samorządowych jednostek administracyjnych – przez zarząd 

województwa, zarząd powiat, wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

W obu przypadkach dokonuje się tego na wniosek danej jednostki organizacyjnej na 

czas oznaczony lub nieoznaczony. Protokół zdawczo – odbiorczy jest podstawą do objęcia 

trwałego zarządu na nieruchomości. 

Opłatami związanymi z trwałym zarządem są tzw. opłaty roczne. Uiszczane są one  

z góry, każdego roku, najpóźniej do 31 marca. Inaczej jest w przypadku nieruchomości 

rolnych należących do Skarbu Państwa. Opłata roczna musi być wtedy wpłacana do 15 lutego 

następnego roku. Przy ustalaniu opłaty bierze się pod uwagę cel oddania nieruchomości  

w trwały zarząd, na podstawie którego określa się odpowiednią stawkę procentową. 

Opisywana opłata obliczana jest na podstawie stawki procentowej od ceny danej 

nieruchomości. Istnieją trzy stawki procentowe, które zależą od wcześniej wspomnianego 

celu : 

a) 0,1% - m.in. cele bezpieczeństwa państwa, 
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b) 0,3% - m.in. cele mieszkaniowe, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

leczniczej, 

c) 1,0% - pozostałe nieruchomości, przekazane na inne cele, które nie należą do żadnej  

z powyższych grup (CYMERMAN I INNI 2008).  

Jednak nie za wszystkie nieruchomości, które zostały oddane w trwały zarząd pobiera 

się opłaty roczne. Są to  m.in. nieruchomości: pod drogi publiczne, parki narodowe, ogrody 

botaniczne, parki, na potrzeby statutowe np. Kancelarii Prezydenta, Sejmu (kiedy oddanie  

w trwały zarząd następuje przez Ministra Skarbu Państwa) i inne. 

Aktualizacja opłaty związanej z trwałym zarządem może występować tylko  

w przypadku, gdy wartość danej nieruchomości się zmieni. Poza tym może ona zostać 

dokonana nie częściej niż raz na rok i tylko w drodze decyzji. Zaktualizowana opłata wchodzi  

w życie od dnia 1 stycznia roku, po tym, w którym ostateczna stała się decyzja (CYMERMAN  

I INNI 2008). 

Zasady określania wartości nieruchomości dla celów oddania nieruchomości w zarząd 

trwały są następujące: 

Wartość jest określana jak dla prawa własności przysługującego Skarbowi Państwa 

lub gminie. Wartość określa się zarówno dla gruntu, jak i części składowych tego gruntu  

(z uwzględnieniem art. 88.1 jeżeli jednostka mająca w zarządzie wybudowała budynki i inne 

urządzenia trwale związane z gruntem, ich wartości nie uwzględnia się. Dotyczy to również 

przypadków gdy budynki lub inne urządzenia zostały nabyte przez jednostki mające  

w zarządzie na zasadzie art. 17). 

UWAGA: Jeżeli jednostka organizacyjna uczestniczyła w kosztach budowy 

infrastruktury technicznej, to należy to odpowiednio uwzględnić art. 87.4  148.4. 

 

6.1.4 Czynsz z najmu 
 

Pod pojęciem najmu rozumie się taką umowę cywilnoprawną, która jest zawarta 

między wynajmującym a najemcą. Umowa ta jest podstawą przekazania do używania 

nieruchomości, będącej własnością wynajmującego (np. właściciel) na rzecz najemcy.  

Z najmem wiąże się opłata czynszu, jaką jest najemca jest zobligowany płacić 

wynajmującemu. Co więcej umowa najmu może być podpisana na czas oznaczony bądź 

nieoznaczony (CYMERMAN I INNI 2008).  

Gmina dysponując tzw. mieszkaniowym zasobem gminnym zobowiązana jest do 

pomocy związanej z udzieleniem warunków mieszkaniowych tym gospodarstwom 

domowym, które wykazują niskie dochody. W związku z tym rada gminy zobligowana jest do 

ustalenia zasad związanych z najmem lokali, które wchodzą w skład wyżej wymienionego 

zasobu. Jeśli umowa najmu dotyczy takich właśnie lokali (poza lokalami socjalnymi oraz 

takich, które powiązane są ze stosunkiem pracy) zawierana jest ona na czas nieoznaczony. 

Lokal, który jest przedmiotem najmu musi zostać poddany ocenie stanu technicznego oraz 

stopnia zużycia urządzeń oraz instalacji, które się tam znajdują. Następuje to poprzez 

utworzenie odpowiedniego protokołu. Stawka czynszu za lokal  

(z mieszkaniowego zasobu gminy) określana jest przez właściciela i podawana dla m
2
. 

Zobowiązanym do określenia takiej stawki w przypadku gminnego zasobu nieruchomości jest 

wójt (burmistrz, prezydent miasta). W pewnych okolicznościach wysokość czynszu może 

zostać zmniejszona na okres 12 miesięcy. Może to dotyczyć takich gospodarstw, których 

dochód na jednego członka nie przekracza tego, który określony jest w uchwale. Może 

nastąpić także podwyższenie wysokości czynszu przez właściciela. Jednak musi on stosować 

się do ustalonych terminów - okres wypowiedzenia, dotyczący wysokości czynszu to  

3 miesiące (CYMERMAN 2011). 
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6.1.5 Czynsz z dzierżawy 
 

Dzierżawa jako prawo zobowiązaniowe powstaje na skutek zawarcia umowy między 

tzw. wydzierżawiającym, czyli osobie, która posiada prawo do danej nieruchomości,  

a dzierżawcą, czyli osobą, która będzie z niej korzystała. Podobnie jak w przypadku najmu 

umowa dzierżawy zawierana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony. Dzierżawca 

zobowiązany jest do płacenia czynszu. Dzierżawa pozwala dzierżawcy  korzystać z 

wydzierżawianej nieruchomości, a także pobierać pożytki z nią związane (CYMERMAN I INNI 

2008). 

Gmina, jako wydzierżawiający ma możliwość oddawania w dzierżawę części lub 

całych nieruchomości. Umowa dotycząca dzierżawy może zostać zawarta w trybie 

przetargowym lub bezprzetargowym. Istnieje kilka czynności, które nie mogą zostać 

wykonane przez osobę dzierżawiącą. Są to: 

a) w przypadku braku zgody osoby wydzierżawiającej- dzierżawca w związku  

z przedmiotem dzierżawy nie może zmieniać jego przeznaczenia, 

b)  w przypadku braku zgody osoby wydzierżawiającej – dzierżawca nie ma prawa do 

poddzierżawy ani oddawania osobie trzeciej przedmiotu dzierżawy. 

Dzierżawca jest zobowiązany do płacenia czynszu. Przyjmuje się, że jest on płatny  

z dołu (CYMERMAN 2011). 
 

6.1.6 Opłaty za użytkowanie 
 

Użytkowanie należy do ograniczonych praw rzeczowych. W przypadku tego prawa 

mogą, ale nie muszą być ustanowione opłaty. Opłaty określone są przez strony zawierające 

umowę, przez sąd lub odpowiedni organ administracji publicznej. Użytkownik, czyli ten, 

któremu prawo użytkowania przysługuje nie może zmieniać przeznaczenia rzeczy, ani jej 

substancji. Jeśli przedmiotem użytkowania jest grunt, to może on budować urządzenia 

związane z wydobyciem kopalin.  

Opisywane prawo nie jest zbywalne. Jeśli prawo użytkowania wygaśnie, ten, którego 

ono dotyczyło zobligowany jest do oddania rzeczy w odpowiednim stanie (CYMERMAN 2011). 
 

6.1.7 Opłaty za służebność 
 

Służebność, podobnie jak użytkowanie należy do praw ograniczonych. Rozumie się 

przez nią takie działania, które prowadzą do obciążenia prawem jednej nieruchomości na 

rzecz osoby, która jest właścicielem innej. Prawo to można tłumaczyć w następujące sposoby: 

a) służebność daje możliwość właścicielowi, którego przedmiotem własności jest 

nieruchomość władnąca, korzystania w pewnym stopniu z nieruchomości, na której została 

ona ustanowiona, 

b) służebność jest podstawą do ograniczenia wykonywania pewnych czynności na 

nieruchomości, która jest jej przedmiotem przez jej właściciela, 

c) służebność nie jest podstawą do zezwolenia na dokonywanie pewnych uprawnień 

dotyczących nieruchomości władnącej przez tego, którego nieruchomość jest obciążona. 

 Powyższe podpunkty odnoszą się do służebności gruntowej. Poza tym rodzajem 

służebności istnieją jeszcze dwa inne. Pierwszym z nich jest służebność osobista. Polega ona 

na tym, że dana nieruchomość zostaje obciążona na rzecz konkretnej osoby fizycznej. Prawo 

dla tej służebności jest takie samo jak w przypadku służebności gruntowej. Drugim rodzajem 

jest służebność przesyłu. Dotyczy ona przedsiębiorców i pozwala na korzystanie z danej 

nieruchomości, w określonym zakresie. Służebność może zostać ustalona tylko wtedy, gdy 

chcą oni zbudować urządzenia lub posiadają takie, które odprowadzają lub doprowadzają gaz, 

par, płyn lub energie elektryczną. 
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 Służebność jest prawem odpłatnym lub nie, a ewentualna opłata ustalana jest przez 

strony, które zawierają umowę, przez sąd lub przez odpowiedni organ administracji 

publicznej (CYMERMAN 2011). 
 

 

6.2 Opłaty związane z dokonywaniem czynności prawnych dotyczących nieruchomości 
 

Należą do nich te świadczenia, które są powiązane z określonymi czynnościami 

wykonywanymi przez danego podatnika w odniesieniu do nieruchomości. Do czynności tych 

można zaliczyć m.in.: zbywanie praw, zawieranie umowy, dokonywanie czynności 

administracyjnoprawnych (CYMERMAN 2011). 
 

6.2.1 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 

Podatek ten dotyczy czynności cywilnoprawnych oraz orzeczeń sądów, które są 

przedstawione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak nie wszystkie 

dotyczą nieruchomości. Te czynności, które ich dotyczą oraz podlegają opodatkowaniu 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych wymienione są poniżej: 

a) umowy: sprzedaży lub zamiany nieruchomości oraz zbywalnych praw do nieruchomości, 

dożywocia, darowizny, o dział spadku oraz zniesienie współwłasności, spółki, 

b) zmiany tych umów, gdy stają się one przyczyną zwiększenia podstawy opodatkowania, 

c)  ustanowienie: odpłatnej służebności lub użytkowania, hipoteki.  

Tylko w przypadku, kiedy przedmiotem opodatkowania są nieruchomości znajdujące 

się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (RP) bądź prawa wykonywane na obszarze RP 

dotyczące nieruchomości, powyższe czynności cywilnoprawne są opodatkowane. Jednak 

istnieje odstępstwo od powyższej reguły. Dotyczy ono nieruchomości za granicą, a także 

praw, które są tam wykonywane, gdy nabywca mieszka lub ma swoją siedzibę na terenie RP, 

a dana czynność cywilnoprawna miała miejsce również na terenie RP. Jeszcze inaczej jest  

w przypadku umowy spółki. Podlega ona opodatkowaniu, jeśli w czasie, kiedy zostały 

wykonane czynności, dla spółki osobowej jej siedziba, a dla spółki kapitałowej jej siedziba 

lub rzeczywisty ośrodek zarządzania są na obszarze RP. 

Istnieje także kilka czynności cywilnoprawnych, które nie są objęte powyższym 

podatkiem. Są to m.in.: 

a) czynności cywilnoprawne w sprawach, które podlegają ustawie o gospodarce 

nieruchomościami, przepisom o autostradach płatnych lub o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, 

b) umowy: sprzedaży lokali mieszkalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, sprzedaży 

nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, 

c) i inne (CYMERMAN 2011). 

W większości przypadków za podstawę opodatkowania uznaje się wartość rynkową 

rzeczy (np. nieruchomości) lub prawa majątkowego. Jednak są pewne wyjątki. Związane są 

one przede wszystkim z umowami: darowizny, zamiany i spółki. Zgodnie z art.6.2. 

wspomnianej Ustawy „Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się 

na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju  

i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie 

prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania 

długów i ciężarów…”  

W zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej, wyróżnia się różne stawki 

podatku od czynności cywilnoprawnych. Poniżej wypisano te, które odnoszą się do 

nieruchomości oraz podano odpowiadające im stawki: 
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a) 2% - umowa sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego 

prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego, 

spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, oraz lokalu w małym domu mieszkalnym, 

b) 2% - umowa zamiany, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny przy 

przeniesieniu własności nieruchomości, dożywocia oraz praw w wyżej wymienionym 

punkcie, 

c) 1% - umowa  ustanowienia odpłatnego  użytkowania lub służebności, 

d) 0,5% - umowa spółki, 

e) od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1% - ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie 

istniejących wierzytelności, 

f) 19zł - ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 

(CYMERMAN 2011). 

Zgodnie z Art.3. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek 

podatkowy ma miejsce z chwilą: 

a) wykonania danej czynności cywilnoprawnej, 

b) gdy zostaje podjęta uchwała mająca na celu podwyższenie kapitału spółki, która posiada 

osobowość prawną, 

c) gdy zawarta zostaje umowa ustanowienia hipoteki lub zostaje złożone oświadczenie  

o ustanowieniu hipoteki, 

d) gdy orzeczenie sądu uprawomocni się, doręczony zostanie wyrok sądu polubownego lub 

zawarta zostanie ugoda, 

e) gdy podatnik powołuje się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej (USTAWA  

O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH). 

Ustawa podaje wiele zwolnień od niniejszego podatku. Stronami czynności 

cywilnoprawnych, które zwolnione są od płacenia podatku są m.in.: państwa obce, 

międzynarodowe organizacje, urzędy konsularne – pod warunkiem wzajemności, Skarb 

Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Istnieje także wiele zwolnień, które 

odnoszą się do nieruchomości, a niektóre z nich to: 

a) przeniesienie własności nieruchomości, a także ich części, nie pomijając części składowych 

(nie dotyczy budynków mieszkalnych i ich części na terenie miast)  

w drodze umów: sprzedaży, darowizny, dożywocia, renty, o dział spadku, o zniesienie 

współwłasności, 

b) sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego 

prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego oraz lokalu w 

małym domu mieszkalnym, w przypadku kiedy nabywca to były właściciel bądź użytkownik 

wieczysty: wywłaszczonej nieruchomości, nieruchomości, która została sprzedana na cele 

publiczne i inne, 

c) ustanowienie hipoteki: na zabezpieczenie dotacji dla organizacji społecznych związanych 

ze sportem i turystyką, na zabezpieczenie pożyczek i kredytów, które udzielane są z funduszy 

celowych, 

d) i inne. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pomimo iż wpływa do urzędów skarbowych, 

jest on z tego miejsca przekazywany na rachunek gminy w terminie do 14 dni, przez co 

stanowi on dochód gminy. Podatnicy muszą dostarczyć deklarację w sprawie omawianego 

podatku oraz obliczyć oraz uiścić go w terminie 14 dni od chwili, kiedy powstał 

uzasadniający to obowiązek. Jeśli dana czynność cywilnoprawna została dokonana w formie 

aktu notarialnego, wtedy za płatnika uznaje się notariusza (CYMERMAN 2011). 
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6.2.2 Podatek od spadków i darowizn 
 

Przedmiot opodatkowania powyższym podatkiem został przedstawiony w Art.1. 

ustawy o podatku od spadków i darowizn. Związany jest on z nabyciem własności rzeczy lub 

praw majątkowych, które są dokonywane na terenie RP, przez osoby fizyczne, w związku  

z: dziedziczeniem, zapisem windykacyjnym, poleceniem testamentowym, zapisem zwykłym  

i dalszym, darowizną, zasiedzeniem, zachowkiem, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności 

lub w przypadku nieodpłatnej renty, służebności i użytkowania (USTAWA O PODATKU OD 

SPADKÓW I DAROWIZN). 

Zgodnie z art. 7 Ustawy „podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy  

i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu 

rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku 

podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy 

spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania 

wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy 

wymiaru”  

Wspomniana wartość ustalona jest przez podatnika, który ma za zadanie w okresie 

miesiąca od dnia, kiedy powstał obowiązek podatkowy złożyć odpowiednie zeznanie 

podatkowe. Należy pamiętać o tym, że istnieje tzw. ulga mieszkaniowa, a więc od podstawy 

opodatkowania przy spełnieniu pewnych warunków, odliczamy równowartość 110m
2
 

budynku lub lokalu mieszkalnego, który zostaje nabywany. Nabywcy podzieleni zostali na 

trzy grupy i to właśnie przynależność do danej grupy związana jest z wysokością podatku. Do 

pierwszej grupy można zaliczyć małżonka, rodzeństwo, zstępnych, wstępnych, teściów, 

zięcia, synową, pasierba, ojczyma oraz macochę. Do drugiej grupy zaliczamy dalszą rodzinę, 

m.in. małżonków rodzeństwa czy zstępnych rodzeństwa. Trzecia grupa to pozostali nabywcy, 

którzy nie należą do pierwszej lub drugiej grupy. Nabywca jest objęty podatkiem tylko wtedy, 

gdy czysta wartość własności rzeczy i praw przekracza: 

a) dla nabywcy zaliczającego się do I grupy: 9 637zł, 

b) dla nabywcy zaliczającego się do II grupy: 7 276zł, 

c) dla nabywcy zaliczającego się do III grupy: 4 902zł (POPŁAWSKI 2009). 

Ustawa o podatku od spadków i darowizn w Art.15. podaje skale, według których 

naliczany jest podatek. Wysokość podatku najniższa jest dla nabywców I grupy, najwyższa 

natomiast dla nabywców III grupy. 

Ta sama ustawa określa kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Wynika z niej że 

zależy to od tego jaka jest forma nabycia praw. Poniżej wymieniono kilka przykładów, kiedy 

obowiązek, który ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, powstaje: 

a)  nabycie w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku, 

b) nabycie w drodze zapisu zwykłego lub dalszego – z chwilą, kiedy został wykonany ten 

zapis, 

c) nabycie z tytuły zachowku – z chwilą, gdy zostają zaspokojone roszczenia lub ich części, 

d) nabycie z polecenia darczyńcy – z chwilą, gdy polecenie to zostało wykonane, 

e) i inne określone w Art.6. (USTAWA O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN). 

W przypadku omawianego podatku do jego płatników można zaliczyć notariuszy oraz 

podatników, w zależności od tego w jaki sposób została nabyta własność lub prawo. Płatnicy 

– notariusze mają obowiązek m.in.: prowadzić rejestr podatku, w momencie sporządzania 

aktu notarialnego pobrać podatek, w terminie do siedmiu pierwszych dni miesiąca po 

miesiącu pobrania podatku wpłacić go na rachunek urzędu skarbowego. 

Należy wspomnieć, że istnieje bardzo duża grupa zwolnień od podatku od spadków  

i darowizn. Poniżej przedstawiono kilka z nich: 
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a) zwolnienie związane z nabyciem własności lub prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości (także dotyczy części) z częściami składowymi, jednak wyjątek stanowią: 

budynki mieszkalne, budynki związane z prowadzeniem specjalistycznego chowu, urządzenia 

związane z uprawami specjalnymi, np. chłodnie, szklarnie, z uwzględnieniem, że w chwili 

nabycia stanowi ona gospodarstwo rolne (lub część tego gospodarstwa), 

b) zwolnienie związane z nabyciem praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 

c) zwolnienie dotyczące nabycia prawa do rekompensaty w drodze spadku (zgodnie  

z ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami RP), 

d) zwolnienie dotyczące nabycia własności lub praw przez małżonka, wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę w przypadku, gdy zostanie zgłoszone to nabycie 

naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 6 miesięcy od dnia, kiedy powstał 

odpowiedni obowiązek podatkowy. 

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, po przekazaniu go  

z urzędu skarbowego do którego wpływa w terminie 14 dni (CYMERMAN 2011). 
 

6.2.3Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz osób prawnych 
 

Podatek dochodowy może dotyczyć nie tylko osób fizycznych, ale także osób 

prawych. Na początku opisany zostanie podatek dochodowy od osób fizycznych, który  

w znacznie szerszym zakresie uregulowany został w ustawie o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

Wspomnieć należy, że powyższa ustawa nie dotyczy przychodów m.in.: związanych  

z działalnością rolniczą, gospodarką leśną, podziałem przez małżonków majątku. Istnieją dwa 

obowiązki podatkowe: ograniczony i nieograniczony. Pierwszy z wymienionych dotyczy tych 

osób, które nie posiadają miejsca zamieszkania na obszarze RP, a pozyskują dochody 

uzyskiwane z czynności prowadzonych na tym terenie. Drugi z obowiązków – 

nieograniczony dotyczy tych osób, które mieszkają na obszarze RP, a podatek ten obejmuje 

wszystkie ich dochody (RATAJCZAK 2003) 

Opodatkowanie dotyczy wszystkich dochodów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pod 

pojęciem dochodu ze źródła przychodów rozumie się taką nadwyżkę dotyczącą przychodów, 

która została uzyskana z określonego źródła nad kosztami wiążącymi się z ich uzyskaniem. 

Do takich źródeł można zaliczyć m.in.: emeryturę, rentę, działalność gospodarczą 

niezwiązaną z rolnictwem, dzierżawę, najem, zbycie nieruchomości, jeśli jest ono odpłatne  

(w pewnych przypadkach). Za przychód uznaje się pieniądze, wartości pieniężne i inne, które 

podatnik otrzymał albo jeśli zostały one postawione do jego dyspozycji w danym roku. 

Można wyróżnić m.in. następujące  przychody: 

a) związane z działalnością gospodarczą – kwota po odjęciu bonifikat, skont oraz wartości 

towarów, które zostały zwrócone, 

b) związane z kapitałem pieniężnym – odsetki dotyczące pożyczek, wkładów 

oszczędnościowych, papierów wartościowych i inne, 

c) związane ze zbyciem odpłatnym nieruchomości bądź praw majątkowych – pomniejszona  

o kwotę dotyczącą zbycia (odpłatnego) wartość, która ustalona jest poprzez umowę określona 

jest przez cenę, 

d) związane ze zbyciem odpłatnym nieruchomości poprzez ich zamianę lub zamianę praw 

majątkowych – wartość zbywanej nieruchomości lub prawa. 

Istnieje długa lista przychodów, których nie obejmuje podatek dochodowy  

w przypadku osób fizycznych. Poniżej wymieniono tylko kilka z nich: 

a) przychody związane ze sprzedażą nieruchomości (bądź ich części), jeśli stanowią część 

gospodarstwa rolnego, 

b) odszkodowania, które przysługują zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, 
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c) przychody związane ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego, 

d) dodatki mieszkaniowe i ryczałty związane z zakupieniem opału, 

e) dochody związane z zakupieniem zakładowych budynków mieszkalnych, 

f) dochody związane z wynajmowaniem pokoi gościnnych, znajdujących się  

z budynkach, które leżą na obszarze wiejskim w gospodarstwach rolnych  

(CYMERMAN2011).  

Zgodnie z Art. 22. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „ Kosztami 

uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania 

albo zabezpieczenia źródła przychodów” (USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH). Jednak istnieją wyjątki, które nie są zaliczane do tych kosztów.  

Należy wspomnieć o tzw. odpisach amortyzacyjnych. Są to odpisy związane ze 

zużyciem środków trwałych, wartości prawne oraz niematerialne, które dla osób związanych 

z działalnością gospodarczą, którzy są podatnikami stanowią koszty uzyskania przychodów. 

Za środki trwałe uważa się np. takie budynki, budowle, maszyny i inne przedmioty, które 

mogą być używane przez więcej niż rok na czynności związane z działalnością gospodarczą 

lub używaniem (umowa najmu, dzierżawy), a stanowią własność lub współwłasność 

podatnika. Wartości prawne i niematerialne to m.in. spółdzielcze: prawo do lokalu 

użytkowego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, dla których czas używania to 

ponad rok i są związane z wyżej wymienionymi czynnościami jak dla środków trwałych oraz 

są nabyte w celu gospodarczego wykorzystania. Odpisy te ustala się „od wartości 

początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (…), od używanych 

sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich 

wykorzystania (…), od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych  

i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, (…)” (CYMERMAN2011). 

Wysokość podatku dochodowego w przypadku dochodu związanego ze zbyciem 

odpłatnym nieruchomości ustalona jest na wysokość 19% podstawy obliczenia tego podatku. 

Za tą podstawę uznaje się dochód określony jako różnica między przychodem (ze zbycia 

nieruchomości) a kosztami (zbycia), powiększona o wysokość odpisów amortyzacyjnych. 

Dochody z dzierżawy lub najmu nieruchomości również są opodatkowane. Podatek może być 

ustalany według odpowiedniej skali. Podatnicy wybierają formę opodatkowania najmu : 

a) na zasadach ogólnych: 

- skala podatkowa: 18%, 32%,  

- podatek płacony od dochodu (przychód, który został zmniejszony o koszty 

uzyskania), 

- za przychód uznajemy czynsz,  

b)  ryczałtem: 

- stawka: 8,5% 

- opodatkowanie dotyczy przychodu z najmu. 

Opisywany podatek dochodowy dotyczący osób fizycznych związany jest  

z budżetem państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jeśli osoby fizyczne mieszkają na 

ich terenie (CYMERMAN 2011). 

 Jak wspomniano na wstępie istnieje także podatek dochodowy od osób prawnych. 

Regulacje tego podatku zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Do podatników tego podatku zaliczyć można według Art.1. i 1a.: osoby prawne, 

jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej (poza spółkami 

nieposiadającymi osobowości prawnej), spółki kapitałowe w organizacji, grupy minimum 

dwóch spółek prawa handlowego, które posiadają osobowość prawną i są  

w związkach kapitałowych. Zgodnie z Art. 6. zwolnienie od powyższego podatku obejmuje: 

jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, jednostki budżetowe, Narodowy Bank 
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Polski, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i inne (USTAWA O PODATKU 

DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH). 

Podatek dochodowy związany z osobami prawnymi dotyczy: dzierżawy, najmu, 

sprzedaży nieruchomości oraz sprzedaży spółki, która posiada nieruchomości. Dochód 

stanowi przedmiot opodatkowania. Nie bierze się pod uwagę jaki jest rodzaj przychodów. 

Zobligowanymi do tworzenia tzw. ewidencji rachunkowej są te podmioty, które zobowiązane 

są do uiszczania podatku. Ewidencja ta pozwala na ustalenie dochodu, wysokości podatku 

oraz odpisów amortyzacyjnych. Za przychody można uważać pieniądze oraz wartości 

pieniężne, które zostały otrzymane. W przypadku kiedy następuje zbycie rzeczy lub praw 

(odpłatne) przychodem jest wartość, która w umowie określona jest poprzez cenę. Za koszty 

uzyskania przychodów uważane są te koszty, które są niezbędne, aby otrzymać przychód. 

Stawka procentowa tego podatku to 19% od podstawy opodatkowania (oczywiście 

istnieją wyjątki). Wpływa on do budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego  

(w przypadku, gdy osoby prawne mają siedzibę na ich terenie) (CYMERMAN 2011). 
 

6.2.4 Opłata skarbowa 
 

Opłata skarbowa dotyczy w zakresie administracji publicznej w sprawach 

indywidualnych czynności urzędowych, które dokonane zostały na wniosek lub na podstawie 

zgłoszenia, wydania na wniosek zaświadczenia oraz wydania zezwolenia. Ponadto opłata 

dotyczy też przypadku, gdy zostaje złożony dokument (jego odpis, wypis lub kopia) , który 

potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz gdy zostaje wykonana czynność 

urzędowa, wydane zostaje zaświadczenie lub zezwolenie przez podmiot, który nie jest 

organem administracji rządowej i samorządowej(DRABIK 2010).  

W przypadku nieruchomości opłacie nie podlegają m.in. czynności urzędowe,  

a także wydawanie zezwoleń i zaświadczeń: 

a) oraz złożenie odpowiednich dokumentów, które stwierdzają fakt udzielenia 

pełnomocnictwa lub prokury (także dotyczy wypisu, odpisu, kopii), związane ze sprawami, 

które są regulowane ustawą o gospodarce nieruchomościami, 

b)  dotyczących budownictwa mieszkaniowego, 

c) jeśli według przepisów odrębnych są one związane z innymi opłatami lub są z nich 

zwolnione (CYMERMAN 2011). 

 W związku z opłatą skarbową organem właściwym jest wójt (burmistrz, prezydent 

miasta). Obowiązek podatkowy oraz termin jego powstania zależy od określonej czynności  

i jest on inny w każdym przypadku. Obowiązek ten dla czynności urzędowych powstaje  

w momencie, gdy zgłoszono lub złożono wniosek związany z daną czynnością. Obowiązek 

od wydania zaświadczenia czy zezwolenia powstaje, gdy złożono odpowiedni wniosek  

o wydanie zaświadczenia lub w przypadku zezwolenia, gdy został wniosek złożony. Inaczej 

jest w przypadku, gdy złożony zostaje dokument (kopia, wypis, odpis) dotyczący prokury lub 

pełnomocnictwa, wtedy obowiązek powstaje, gdy dany dokument zostanie złożony w organie 

administracji publicznej, sądzie, a także może zostać złożony w podmiocie innym niż organ 

administracji rządowej i samorządowej. Omawiana opłata musi zostać wpłacona, z terminem, 

gdy powstał uzasadniający ją obowiązek. 

 Do uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązane są: 

a) osoby fizyczne, 

b) osoby prawne, 

c) jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. 

Opłatę tą pobiera się od wyżej wymienionych kiedy złożony przez nie wniosek lub ich 

zgłoszenie prowadzi do czynności urzędowej lub gdy wydawane jest zezwolenie, koncesja, 

pozwolenie lub zaświadczenie na ich wniosek. W związku ze złożeniem dokumentu (kopii, 

wypisu, odpisu), który potwierdza pełnomocnictwo albo prokurę obowiązek zapłaty ciąży na 
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pełnomocniku, przedsiębiorcy, mocodawcy albo prokurencie, jeśli sprawy dotyczą 

administracji publicznej lub postępowania sądowego (DRABIK 2010).  

Istnieje wiele działań związanych z nieruchomościami, które podlegają opłacie 

skarbowej. Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej określa przedmioty, stawki oraz 

zwolnienia związane z tą opłatą. 

Do zwolnień podmiotowych zalicza się m.in.: 

a) organizacje pożytku publicznego (m.in. gdy zgłaszają lub składają wniosek mający na celu 

dokonanie czynności urzędowej). 

b) jednostki samorządu terytorialnego, 

c) jednostki budżetowe, 

d) państwa obce (tylko pod warunkiem wzajemności), 

e) i inne. 

Opłata skarbowa zasila budżet gminy, na której dany podmiot dokonujący czynności 

urzędowej, wydający zaświadczenie lub zwolnienie ma siedzibę, gdyż jest wpłacana gotówką 

na jej rachunek. Poza wyżej wymienionymi, w pozostałych przypadkach,  opłata uiszczana 

jest do budżetu gminy, na terenie której jest właściwy miejscowo organ, na jej rachunek. 

Opłaty uiszcza się w kasie lub na rachunek organu właściwego (CYMERMAN 2011). 

Opłata może być pobierana w drodze inkasa, jeśli tak zarządzi rada gminy. Ta sama 

rada wyznacza inkasentów i ustala jakie jest wynagrodzenie za inkaso. Istnieją przypadki, 

kiedy opłata może zostać zwrócona. Są to: 

a) niewykonanie czynności urzędowej, 

b) przypadki, kiedy zezwolenie lub zaświadczenie nie zostało wydane, 

pomimo jej wpłaty.  

Warto wspomnieć, iż omawiana opłata nie jest zwracana, gdy minie 5 lat od końca 

roku, w którym została ona uiszczona (DRABIK 2010). 
 

6.3 Opłaty związane z dokonywaniem działań powodujących rozwój nieruchomości 
 

Powstają one w wyniku dokonywania określonych działań administracyjnych, których 

skutkiem jest wzrost wartości nieruchomości, a co się z tym wiąże, także jej rozwój 

(CYMERMAN 2011). 

 

6.3.1 Opłaty adiacenckie 
 

Jeśli wartość danej nieruchomości wzrosła, a przyczyną tego było: 

a) scalenie i podział nieruchomości, 

b) podział nieruchomości, 

c) wybudowanie infrastruktury technicznej, przy czym wykorzystano środki jednostek 

samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, budżetu Unii Europejskiej lub z innych 

zagranicznych źródeł, które nie są zobowiązane do zwrotu, ustala się wtedy tzw. opłatę 

adiacencką. Stanowi ona swojego rodzaju rekompensatę i w części lub całości staje się 

pokryciem wydatków jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa poniesionych 

na wyżej wymienione zadania. Do opłaty adiacenckiej zobowiązany jest właściciel bądź 

użytkownik wieczysty (w pewnych przypadkach). Wysokość omawianej opłaty określona 

zostaje w decyzji administracyjnej. Licząc od momentu, kiedy ostateczna staje się decyzja 

związana  z ustaleniem opłaty, po 14 dniach istnieje obowiązek uiszczenia opłaty 

(CYMERMAN I INNI 2008). 

Jak wspomniano na początku opłata adiacencka może powstawać na skutek różnych działań. 

Poniżej pokrótce opisano możliwe opłaty adiacenckie z nimi związane: 
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1. Opłata adiacencka spowodowana wzrostem wartości nieruchomości na skutek dokonania 

scalenia i podziału 

 Jest to opłata, do której uiszczenia zobowiązani są wszyscy uczestnicy, biorący udział 

w procesie scalenia i podziału, a których wartość nieruchomości wzrosła. Mają oni obowiązek 

wpłacać ją na rzecz gminy. Należy zaznaczyć przy tym, że wysokość powyższej opłaty nie 

może przekroczyć 50% wzrostu wartości otrzymanych nieruchomości w stosunku do 

wcześniej posiadanych. Stawka procentowa, a konkretnie jej wysokość ustalana jest przez 

rade gminy poprzez uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości. Jednak pomimo obowiązku 

zapłaty, z procesem tym wiąże się wiele korzyści, a najważniejsze to: prawidłowe 

ukształtowanie działki oraz jeśli rada gminy określi w drodze uchwały także uzbrojenie 

działki w należyte urządzenia infrastruktury technicznej. Za podstawę ustalenia opłaty 

przyjmuje się różnicę między wartościami: przyznanej nieruchomości a wcześniej posiadanej. 

Rzeczoznawca majątkowy, który określa owe wartości ma na względzie następujące 

ustalenia: 

a) określając wartość przyznanej nieruchomości bierze pod uwagę jej stan z dnia, kiedy 

weszła w życie uchwała o scaleniu i podziale, przy czym również poziom cen przyjmuje na 

ten dzień, 

b) określając wartość wcześniej posiadanej nieruchomości bierze pod uwagę jej stan  

z dnia, kiedy weszła w życie uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału, natomiast 

poziom cen z dnia, kiedy w życie weszła uchwała o scaleniu i podziale. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) określa w jaki sposób i w jakim terminie należne będzie 

uiszczenie omawianej opłaty. Dokonuje się to poprzez dojście do ugody ze wszystkimi 

osobami, które mają ów obowiązek, skutkiem czego powstaje protokół uzgodnień. Wyżej 

wymieniony organ zobowiązany jest do ustalenia opłaty adiacenckiej, jednak ustalenie to nie 

może być sprzeczne z uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości i ugodą uczestników. 

Następuje to w drodze decyzji. Za podmioty, które mają obowiązek uiszczenia opłaty uznaje 

się właścicieli, a także użytkowników wieczystych.  

Istnieje wzór (6.1.), który w łatwy sposób pozwala na ustalenie opłaty adiacenckiej ( adO ): 

)( 21 WWSOad   (6.1.) 

gdzie: 

S – stawka procentowa, 

W1– wartość nieruchomości określona po scaleniu i podziale nieruchomości, 

W2 – wartość nieruchomości określona przed scaleniem i podziałem nieruchomości 

(CYMERMAN I INNI, 2008).  

 

2. Opłata adiacencka spowodowana wzrostem wartości nieruchomości na skutek podziału 

Obowiązek opłaty w tym przypadku ciąży na właścicielu bądź na użytkowniku wieczystym 

(jeśli uiścił on za cały okres użytkowania opłaty roczne). Rada gminy określa stawkę 

procentową opłaty, lecz należy pamiętać o tym, że nie może ona przekroczyć 30% różnicy 

wartości nieruchomości (po i przed podziałem). Następuje to w drodze uchwały. Jednak 

opłata adiacencka ustalona może zostać przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  

w terminie do trzech lat od chwili, kiedy ostateczna staje się decyzja, która zatwierdza podział 

nieruchomości lub prawomocne staje się orzeczenie o podziale (przy czym musiała 

obowiązywać wtedy także uchwała rady gminy, która określała stawkę procentową). 

Ustalenia opłaty dokonuje on w drodze decyzji. Wartość nieruchomości przed i po podziale 

ustalana jest z uwzględnieniem następujących założeń: 

a) dzień, w którym wydano decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi także dzień, na 

który przyjmuje się poziom cen, 
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b) dzień, w którym wydano decyzję, która zatwierdza podział jest także dniem, na jaki 

przyjmuje się stan nieruchomości przed podziałem, 

c) dzień, w którym decyzja, która zatwierdza podział staje się ostateczna bądź prawomocne 

stało się orzeczenie o podziale, jest także dniem, na jaki przyjmuje się stan nieruchomości po 

podziale (CYMERMAN 2011). 

 Należy także wspomnieć iż istniej kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby 

mógł zaistnieć obowiązek opłaty, a są to: 

a) wzrost wartości nieruchomości, spowodowany podziałem 

b) dokonany podział nieruchomości nie może być sprzeczny z planem miejscowym, 

c) podział dotyczy nieruchomości, które nie leżą na terenach, które według planów 

miejscowych przeznaczone są na cele rolne lub leśne (gdy takiego planu nie ma nie leżą na 

terenach wykorzystywanych na cele rolne lub leśne),  

d) uchwała, która ustala stawkę procentową opłaty musi wejść w życie jeszcze przed tym, gdy 

decyzja, która zatwierdza podział uprawomocni się. 

Także w tym przypadku można posłużyć się wzorem (6.1., s. 77) na opłatę adiacencką ( adO ), 

z tym że poszczególne oznaczenia są następujące: 

S – stawka procentowa, 

W1 – wartość nieruchomości określona po podziale nieruchomości, 

W2 – wartość nieruchomości określona przed podziałem nieruchomości (CYMERMAN  

I INNI2008).  

 

3. Opłata adiacencka spowodowana wzrostem wartości nieruchomości na skutek 

wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 

Opłata ta odnosi się tylko do tych przypadków, kiedy budowa wspomnianych urządzeń 

odbywa się przy wykorzystaniu środków z budżetu Skarbu Państwa bądź jednostek 

samorządu terytorialnego. Pojęcie budowy urządzeń infrastruktury technicznej wiąże się  

z budową pod (na, nad) ziemią odpowiednich przewodów a także urządzeń związanych  

z sieciami: kanalizacyjną, wodociągową, gazową, ciepłowniczą, elektryczną oraz 

komunikacyjną, a także z budową drogi. Zobowiązanymi do uiszczenia opłaty są właściciele 

lub użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych (jeżeli uiścili opłaty za cały okres lub 

nie muszą wnosić opłat rocznych, co jest uregulowane przepisami odrębnymi) (CYMERMAN  

I INNI 2005). 

Poprzez uchwałę rady gminy określona zostaje wysokość stawki opłaty, jednak nie może ona 

przekraczać 50 % różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed i po wybudowaniu wyżej 

określonych urządzeń. Rzeczoznawca majątkowy ustalając owe wartości przyjmuje stan  

i ceny na dzień, w którym decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej została wydana. Ustalenia 

omawianej opłaty dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) poprzez wydanie 

odpowiedniej decyzji. Może ona zostać wydana do trzech lat od dnia, kiedy nastały warunki 

pozwalające na podłączenie danej nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej, czy 

korzystanie z drogi, która została wybudowana. Jeśli dokonano świadczeń w naturze lub 

gotówce podczas prac związanych z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej są 

one uwzględniane przy opłacie. Należy wspomnieć także o tym, że wysokość omawianej 

opłaty podlega waloryzacji.  

Jak w każdym z powyższych przypadków, także i tutaj można zastosować wcześniej 

przedstawiony wzór (61., s. 77) do ustalenia opłaty adiacenckiej ( adO ). W tym przypadku 

oznaczeniom we wzorze odpowiadają następujące wielkości: 

S – stawka procentowa, 

W1 – wartość nieruchomości określona po budowie urządzeń infrastruktury technicznej, 
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W2 – wartość nieruchomości określona przed budową urządzeń infrastruktury technicznej 

(CYMERMAN I INNI 2008).  
 

 

6.3.2 Opłata planistyczna 
 

Jest to opłata, która płacona jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na 

skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego. Opłaca ją właściciel lub użytkownik 

wieczysty nieruchomości, kiedy chce zbyć nieruchomość, której wartość wzrosła, z podanych 

powodów. Pobierana jest ona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jednorazowo. 

Opłata planistyczna, a także jej stawka procentowa, ustalona przez radę gminy, określone są 

planie miejscowym. Wysokość omawianej opłaty nie może przekroczyć 30 % wzrostu 

wartości nieruchomości (CYMERMAN I INNI 2008). 

 Pod pojęciem planu miejscowego rozumiemy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, który stanowi akt prawa miejscowego. Jest to dokument planistyczny 

określający na danym terenie warunki zagospodarowania przestrzennego. Może on 

obejmować całą lub część gminy (CYMERMAN 2008). 

 Opłata planistyczna nie dotyczy sytuacji, kiedy własność nieruchomości, które 

wchodzą w skład gospodarstwa rolnego przenoszona jest bez żadnych opłat przez rolnika na 

jego następcę. Jednak, gdy ten zbywa owe nieruchomości, zobowiązany jest do dokonania 

opłaty planistycznej.   

Opłata planistyczna stanowi dochód gminy. Jednak zostaje ona zwrócona  

w przypadku, gdy uchwała dotycząca planu miejscowego (cała lub jej część) zostanie uznana 

za nieważną. Zwrot następuje na rzecz gminy, właściciela lub użytkownika wieczystego 

nieruchomości (DRABIK 2010). 

Omawiana opłata ustalana jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  

w drodze decyzji, a jej wysokość określana jest na dzień, w którym następuje zbycie 

nieruchomości. Konieczność opłaty obowiązuje w przypadku zbycia przez właściciela lub 

użytkownika wieczystego nieruchomości przed upływem pięciu lat od chwili obowiązywania 

czy zmiany planu miejscowego W przypadku planu zbycia nieruchomości, której wartość 

wzrosła, a przyczyną tego było uchwalenie lub zmiana planu miejscowego, właściciel oraz 

użytkownik wieczysty ma prawo do zażądania od wyżej wymienionych organów wydania 

decyzji, określającej wysokość opłaty (CYMERMAN I INNI 2008). 

Różnica pomiędzy wartościami nieruchomości ustalonymi: przed i po uchwaleniu lub zmianie 

planu stanowi podstawę, z uwzględnieniem której naliczana jest opłata (CYMERMAN 2011). 

Istnieje wzór (6.2.), za pomocą którego można ustalić wysokość omawianej opłaty ( ..planO ),  

a przedstawia się on w następujący sposób: 

)( 12.. WWPowSOplan   (6.2.) 

gdzie:  

S – stawka procentowa, ustalona przez radę gminy (nie może przekroczyć 30%), 

Pow – powierzchnia nieruchomości podana w m
2
, 

W1 – wartość m
2 

nieruchomości ustalona przed uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego 

W2 – wartość m
2
 nieruchomości ustalona po uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego 

(CYMERMAN I INNI 2008). 

Warto także wspomnieć, iż należy brać pod uwagę ceny obowiązujące w dniu zbycia 

nieruchomości, a także jej stan określony na dzień uchwalenia lub zmiany planu miejscowego 

przy ustalaniu wartości nieruchomości (CYMERMAN I INNI 2008). 
 

6.3.3 Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej 
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Jeśli wcześniej grunty były użytkowane w sposób rolny lub leśny a sposób tego użytkowania 

zmienił się na inny, rozumiemy przez to tzw. wyłączenie gruntów  

z produkcji. Jednak nie można przez to rozumieć trwającej nie dłużej niż pięć lat przerwy  

w użytkowaniu rolniczym, jeśli związana jest ona ze zmianą kierunku produkcji (CYMERMAN 

I INNI 2008). 

 Za grunty rolne uznajemy m.in.: użytki rolne, grunty znajdujące się pod stawami 

rybnymi, budynkami mieszkalnymi będących częścią gospodarstwa rolnego, parkami 

wiejskimi i inne, zaś pod pojęciem gruntów leśnych rozumiemy te grunty, które są lasami 

(zgodnie z przepisami o lasach), stanowią drogę dojazdową do tych gruntów. 

 Istnieją przypadki, kiedy istnieje obowiązek uzyskania zgody, aby zmienić 

przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne ukazane w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Są to: 

a) użytki rolne (klasy: I, II, III) – zgoda wydawana przez ministra zajmującego się sprawami 

rozwoju wsi (w 2015 r. Ustawodawca wprowadził tu wyjątek określony w art. 2a. Nie 

wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele 

nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli grunty te 

spełniają łącznie następujące warunki: 

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się  

w obszarze zwartej zabudowy; 

2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki 

budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782,ze zm.); 

3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870); 

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną 

całość, czy stanowią kilka odrębnych części), 

b) grunty leśne, które są przedmiotem własności Skarbu Państwa – zgoda wydawana przez 

ministra zajmującego się sprawami środowiska, 

c) inne grunty leśne – zgoda wydawana przez marszałka województwa. 

Powyższe zgody wydawane są na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Samo wyłączenie z produkcji musi być poparte decyzją, która wydana jest przez: 

a) starostę, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku gruntów 

rolnych, 

b) dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku gruntów leśnych. 

Decyzja ta jest obowiązkowa dla wielu rodzajów gruntów, a najważniejsze to: użytki 

rolne (klasy: I, II, III, IIIa, IIIb), które są na glebach mineralnych i organicznych, użytki rolne 

(klasy: IV, IVa, IVb, V, VI) na glebach organicznych, grunty, które stanowią drogi dojazdowe 

do gruntów rolnych, grunty będące pod stawami rybnymi (CYMERMAN 2009). 

W związku z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej lub leśnej istnieje obowiązek 

opłaty. Występują następujące rodzaje opłat: należność, opłaty roczne, a jeśli są to grunty 

leśne to także odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu. W przypadku należności 

jest to opłata, która uiszczana jest tylko raz w terminie 60 dni od chwili, kiedy ostateczna stała 

się decyzja. Opłata ta jest też obniżona o wartość rynkową gruntu. Opisywana opłata  

w zależności od rodzaju gruntu określona jest w złotych w odniesieniu do gruntów rolnych, 

bądź też w m
3
 drewna – w odniesieniu do gruntów leśnych. Opłata roczna wynosi 10% 

należności i jest płacona przez 10 lat.  Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu 

jest opłatą jednorazową. Jego wysokość to kwota równa różnicy pomiędzy wartością 

drzewostanu, która spodziewana jest w wieku rębności a wartością w momencie wyrębu (przy 
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drzewostanach starszych), lub równa kosztom zalesienia i pielęgnacji (przy drzewostanach,  

w których nie ma sortymentów użytkowych drewna) (Cymerman I INNI 2008). 
 

 

 

6.4 Opłaty związane z posiadaniem nieruchomości 
 

Są to daniny publiczne, które płacone są w związku z posiadaniem nieruchomości. 

Obowiązek powstania tych opłat powoduje już sam fakt posiadania nieruchomości 

(CYMERMAN 2011). 
 

6.4.1 Podatek od nieruchomości 
 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych dokładnie określa, co podlega 

opodatkowaniu. Zgodnie z artykułem drugim wspomnianej ustawy są to niżej wymienione 

nieruchomości lub obiekty budowlane: 

a) grunty, 

b) budynki lub części tych budynków, 

c) budowle lub części tych budowli, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności 

gospodarczej (USTAWA O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH). 

Nie wszystkie grunty są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Podatek ten nie 

obowiązuje gruntów, za które płacony jest podatek rolny lub leśny, tj. użytków rolnych, 

gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, a także lasów, chyba że są one 

wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.Za budynek uznajemy taki obiekt 

budowlany, który posiada przegrody budowlane wydzielające go z przestrzeni, fundamenty 

oraz dach, a także jest związany trwale z gruntem. Przez części budynku rozumiemy lokale. 

Inaczej rozumiane jest pojęcie budowli. Budowlą będzie obiekt budowlany, którego nie 

można określić jako obiekt małej architektury ani budynek. Urządzenie budowlane, które jest 

związane z obiektem budowlanym, a także umożliwia jego użytkowanie stosownie do 

przeznaczenia, możemy zaliczyć do budowli. Podatek od nieruchomości nie dotyczy jednak 

wszystkich budowli, a tylko te, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności 

gospodarczej (POPŁAWSKI 2009). 

Poza wcześniej wymienionymi gruntami, których nie obowiązuje podatek od 

nieruchomości istnieją także inne przypadki jego niewystępowania. Są to: 

a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi oraz kanałami żeglownymi, chyba że są 

to jeziora lub grunty związane z elektrowniami wodnymi lub zbiornikami retencyjnymi, 

b) grunty pod wewnętrznymi wodami morskimi, 

c) grunty, na których istnieją pasy drogowe dróg publicznych oraz budowle, które są  

w nich zlokalizowane, 

d) nieruchomości, a także ich części związane z potrzebami organów jednostek samorządu 

terytorialnego, 

e) nieruchomości, które są własnością lub pozostają w użytkowaniu wieczystym organizacji 

międzynarodowych lub państw obcych, przeznaczone są na m.in. siedziby przedstawicielstw 

dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych; pod warunkiem wzajemności (CYMERMAN 

2011). 

W zależności od przedmiotu opodatkowania możemy wyróżnić trzy różne rodzaje 

podstawy opodatkowania. Pierwszą z nich jest powierzchnia użytkowa i odnosi się do 

budynków lub ich części. Ważną rzeczą, o której należy wspomnieć jest to, że powierzchnia 

pomieszczenia lub jego część, a także część kondygnacji, której wysokość w świetle znajduje 

się w granicach 1,40m do 2,20m zaliczana jest w 50% do powierzchni użytkowej budynku, 

natomiast jeśli wysokość ta jest mniejsza od 1,40m, wtedy powierzchnia taka nie jest w ogóle 
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brana pod uwagę. Drugą podstawą opodatkowania związaną z budowlami lub ich częściami, 

wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej jest ich wartość, która została 

określona na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego i jest dla tego roku podstawą do 

obliczenia amortyzacji. Jeśli budowle są zamortyzowane całkowicie, podstawą 

opodatkowania jest ich wartość, ustalona na dzień 1 stycznia roku, w którym został dokonany 

ostatniego odpisu amortyzacyjnego. W przypadku, gdy odpisy amortyzacyjne od budowli  

i ich części nie są wykonywane, za podstawę opodatkowania uznaje się ich wartość rynkową. 

Wartość ta powinna zostać określona przez podatnika. Trzecim rodzajem podstawy 

opodatkowania jest powierzchnia gruntu (RATAJCZAK 2003). 

 Każdego roku wysokości stawek podatku od nieruchomości są inne. Dokładnie 

określone są one w drodze uchwały rady gminy. Zakłada się, że stawki te nie mogą być 

wyższe od tych, które są podawane co roku przez Ministra Finansów poprzez obwieszczenie 

w Monitorze Polskim. Rada gminy, ustalając poszczególne wysokości stawek podatku może 

zróżnicować je w zależności od rodzaju przedmiotu opodatkowania, biorąc pod uwagę w 

szczególności: 

a) dla gruntów – lokalizację, przeznaczenie, typ zabudowy, sposób, w jaki grunty te są 

wykorzystywane oraz rodzaj prowadzonej działalności, 

b) dla budynków i ich części – lokalizację, rodzaj zabudowy, sposób ich wykorzystania, wiek 

budynków, a także stan techniczny, 

c) dla budowli oraz budynków i ich części, z pominięciem mieszkalnych – rodzaj 

prowadzonej działalności (CYMERMAN 2011). 

 Zgodnie z artykułem 1c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla podatku od 

nieruchomości organem właściwym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).   

 Powstanie obowiązku podatkowego wiąże się z zaistnieniem odpowiednich 

okoliczności, które będą go uzasadniały. Obowiązek ten istnieje od pierwszego dnia miesiąca 

po miesiącu, w którym wspomniane okoliczności wystąpią. Wygasa on natomiast z upływem 

miesiąca, w którym okoliczności te już nie istnieją.  

 Za podatników podatku od nieruchomości uważa się osoby fizyczne oraz prawne, 

jednostki organizacyjne, bez pominięcia spółek nieposiadających osobowości prawnej, które 

są: 

a) właścicielami nieruchomości bądź obiektów budowlanych, chyba że przedmiot 

podlegający opodatkowaniu jest w posiadaniu samoistnym, wtedy zobowiązany do zapłaty 

podatku jest posiadacz samoistny, 

b) współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości bądź obiektu budowlanego, 

c) posiadaczami samoistnymi nieruchomości bądź obiektów budowlanych, 

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 

które są własnością jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,  

a posiadanie poparte jest umową z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych, innym 

tytułem prawnym (nie obejmuje posiadania lokali mieszkalnych przez osoby fizyczne),  

a także w przypadku,  gdy posiadanie nie ma żadnego tytułu prawnego,  

e) użytkownikami wieczystymi gruntów, 

f) jednostkami organizacyjnymi Agencji Nieruchomości Rolnych lub Lasów Państwowych, 

wtedy, gdy władają one nieruchomościami lub obiektami budowlanymi, 

g) właścicielami lokali, jeśli wyodrębniono ich własność (podatek od nieruchomości od 

gruntu i części budynku, które stanowią współwłasność) (CYMERMAN I INNI 2008). 

 Jak w przypadku innych opłat lub podatków, także od podatku od nieruchomości 

istnieje wiele zwolnień. Wszystkie zwolnienia są dokładnie wypunktowane w ustawie  

o podatkach i opłatach lokalnych. Możemy do nich zaliczyć m.in.: 

a) budowle związane z infrastrukturą kolejową (nie pomijając gruntów, które zajmują), 

b) budowle związane z infrastrukturą portową (nie pomijając gruntów, które zajmują), 
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c) budowle, budynki, a także związane z nimi grunty na terenie lotniczych części lotnisk, 

d) budynki gospodarcze, a także ich części, 

e) budynki oraz grunty wpisane do rejestru zabytków, 

f) użytki ekologiczne, nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione, chyba że jest prowadzona 

na nich działalność gospodarcza, 

g) i inne. 

Wyżej zostały wymienione niektóre ze zwolnień przedmiotowych. Istnieją także 

zwolnienia podmiotowe, określone przez tą sama ustawę. Są to m.in.: 

a) uczelnie, 

b) szkoły, zakłady kształcenia, placówki, 

c) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

d) jednostki badawczo-rozwojowe, 

e) i inne (CYMERMAN 2011). 

 Dochody z podatku od nieruchomości zasilają budżet gminy. Opłacenie podatku ma 

różne zasady, w zależności od tego czy dotyczy osób fizycznych, czy osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych oraz spółek, które nie posiadają osobowości prawnej, jednostek 

organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe. Pierwsza grupa – osoby fizyczne mają obowiązek dostarczenia informacji  

o obiektach budowlanych i nieruchomościach do właściwego organu. Należy to wykonać  

w terminie do 14 dni od chwili, kiedy nastały okoliczności wpływające na powstanie 

obowiązku podatkowego. Ten sam termin dotyczy wygaśnięcia takiego obowiązku. Właściwy 

organ, w drodze decyzji ustala podatek, który opłacany jest w czterech latach, zgodnie  

z upływem czasu: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada. Podatek 

może zostać pobierany w drodze inkasa, tylko gdy zarządzi tak rada gminy. Inne zasady 

obowiązują drugą wyżej wymienioną grupę. Należący do niej muszą do 15 stycznia  złożyć 

odpowiednią deklarację właściwemu organowi, natomiast wpłata musi zostać uiszczona do 15  

dnia każdego miesiąca (CYMERMAN I INNI 2008). 
 

6.4.2 Podatek rolny 
 

Zgodnie z artykułem pierwszym ustawy o podatku rolnym, podatek rolny dotyczy 

gruntów, które według ewidencji gruntów i budynków są użytkami rolnymi. Opodatkowaniu 

nie podlegają grunty, na których prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż rolnicza 

(USTAWA O PODATKU ROLNYM). 

Od 2003 roku nastąpiły istotne zmiany związane z przedmiotem opodatkowania. 

Podatek dotyczy od tego czasu także użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych  

i zakrzewionych na użytkach rolnych, które nie spełniają normy obszarowej, wynoszącej 1 ha 

oraz nie jest prowadzona na ich obszarze działalność gospodarcza inna niż rolnicza. 

Wcześniej opodatkowaniu podlegały tylko użytki rolne, wchodzące w skład gruntów 

gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha lub ha przeliczeniowego. Pod pojęciem 

gospodarstwa rolnego rozumiemy obszar gruntów o których wspomniano cytując fragment 

ustawy o podatku rolnym, których łączna powierzchnia jest większa niż 1 ha lub 1 ha 

przeliczeniowy, a także są własnością lub są w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej, przy czym może to być spółka, która nie posiada osobowości 

prawnej (POPŁAWSKI 2009). 

Nie wszystkie grunty można uznać za użytki rolne. Rozporządzenie w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków dokładnie określa, które grunty możemy do nich zaliczyć. Są 

to: 

a) grunty orne (R), 

b) łąki trwałe (Ł), 

c) pastwiska trwałe (Ps), 
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d) sady (S oraz oznaczenie użytku gruntowego, który stanowi część oznaczenia klasy 

gleboznawczej gruntu, na którym powstał sad), 

e) grunty rolne zabudowane (B oraz oznaczenie użytku gruntowego, który stanowi część 

oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym powstały budynki), 

f) rowy (R) 

g) grunty pod stawami (Wsr)  

h) śródpolne zadrzewienia i zakrzewienia(Lz) (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EWIDENCJI 

GRUNTÓW I BUDYNKÓW). 

Wyżej wymienione grunty, na których prowadzona jest działalność gospodarcza inna 

niż rolnicza, pozostałe grunty, które nie zostały wymienione, grunty, które nie są gruntami 

zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych oraz lasy nie podlegają opodatkowaniu 

podatkiem rolnym, ale podatkiem od nieruchomości (POPŁAWSKI 2009). 

W przypadku podatku rolnego istnieją dwa rodzaje podstawy opodatkowania,  

w zależności od rodzaju gruntu. Dla gruntów gospodarstw rolnych, jest to liczba hektarów 

przeliczeniowych. Określana jest ona w oparciu o przynależność do danego okręgu 

podatkowego oraz powierzchnię, rodzaj i klasę użytków rolnych zgodną  

z ewidencją gruntów i budynków. Istnieją cztery okręgi podatkowe. Każda gmina oraz miasta 

są zaliczane do jednego z okręgów. Dokonuje tego Minister Finansów biorąc pod uwagę 

warunki ekonomiczne oraz produkcyjno-klimatyczne. Przydział gmin i miast do okręgu 

podatkowego następuje w drodze rozporządzenia. Podstawą opodatkowania pozostałych 

gruntów jest liczba hektarów, która widnieje w ewidencji gruntów i budynków (CYMERMAN 

2011). 

Dla 1 hektara przeliczeniowego gruntów stawka podatku rolnego stanowi 

równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast dla 1 hektara gruntów rolnych nie będących 

gospodarstwami  jest to równowartość pieniężna 5q żyta. Stawki te określane są na podstawie 

komunikatu Prezesa GUS, który pozwala na ustalenie średniej ceny skupu żyta. Cena ta 

określona jest na podstawie jedenastu kwartałów, które poprzedzają rok podatkowy. Cena 

skupu żyta może zostać obniżona przez Radę Gminy . 

Dla podatku rolnego organem właściwym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).   

W przypadku nabycia prawa do gruntów lub jeśli grunty zostały objęte  

w posiadanie powstaje obowiązek podatkowy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu,  

w którym zaszły te okoliczności. Natomiast wygaśnięcie tego obowiązku następuje ostatniego 

dnia miesiąca, w którym powyższe okoliczności przestają obowiązywać (CYMERMAN I INNI 

2008). 

Do zapłaty podatku rolnego zobowiązane są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 

organizacyjne, nie pomijając spółek, które nie posiadają osobowości prawnej, będące: 

a) właścicielami gruntów, 

b) posiadaczami samoistnymi gruntów, tj. władającymi w tym samym zakresie jak właściciel, 

mającymi zamiar władania dla siebie (nie należą do tej grupy najemcy oraz dzierżawcy 

pomimo władania, związanego z zawarciem umowy), 

c) współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów rolnych (jeśli gospodarstwo jest 

prowadzone przez jednego współwłaściciela lub współposiadacza w całości, to on opłaca 

podatek, natomiast jeśli jest ono prowadzone przez wszystkich, niektórych lub żadnego  

z współwłaścicieli lub współposiadaczy to oni wszyscy są zobligowani do zapłaty podatku 

rolnego), 

d) użytkownikami wieczystymi gruntów, 

e) posiadaczami gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, 

f) nadleśnictwami i jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa, które władają gruntami 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będące w zarządzie Lasów Państwowych,   
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g) spółdzielniami produkcyjnymi, tylko w przypadku tych gruntów, które stanowią tzw. 

wkład gruntowy, 

h) dzierżawcami gruntów rolnych, jeśli dzierżawa została ustalona poprzez umowę, zgodną  

z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz regulującymi renty strukturalne 

(POPŁAWSKI 2009). 

Do opłaty podatku rolnego nie są zobowiązane gminy oraz Skarb Państwa.  Istnieje 

także wiele zwolnień od podatku. Dokładnie reguluje to ustawa o podatku rolnym. 

Wspomniane zwolnienia można podzielić na dwie podstawowe grupy: zwolnienia 

podmiotowe oraz przedmiotowe. Do pierwszej z grup należą: uczelnie, placówki, szkoły, 

zakłady kształcenia, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-

rozwojowe, przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, prowadzący zakłady 

pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej oraz Polski Związek Działkowców. 

Druga grupa zwolnień, tj. zwolnień przedmiotowych jest znacznie bardziej rozbudowana. Do 

najważniejszych należą zwolnienia od podatku:  

a) użytków rolnych, należących do klas V, VI oraz VIz, 

b) grunty w pasie drogi granicznej, 

c) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,  

d) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi, 

e) grunty orne, łąki oraz pastwiska objęte melioracją (zwolnienie w roku wykonywania robót 

drenarskich, które mogą być przyczyną zniszczenia upraw), 

f) użytki ekologiczne, 

g) grunty gospodarstw rolnych, które zostały otrzymane w procesie scalenia lub wymiany 

(zwolnienie na rok po roku, w którym miało miejsce scalenie lub wymiana gruntów), 

h) grunty zajęte przez zbiorniki wody, które służą do zaopatrzenia w wodę ludności, 

i) i inne  

Poza zwolnieniami od podatku rolnego istnieją także ulgi podatkowe. Można 

wyróżnić następujące ulgi: 

a) inwestycyjna (stosowana w przypadku wydatków na modernizację lub budowę tych 

budynków, które służą do hodowli, utrzymywania zwierząt gospodarskich, itp. oraz 

wydatków, które zostały poniesione na zakup i instalację urządzeń melioracyjnych, 

deszczowni oraz urządzeń związanych z naturalnymi źródłami energii), 

b) żołnierska (wynosi ona 60% oraz dotyczy żołnierzy, którzy odbywają służbę wojskową lub 

długotrwałe przeszkolenie wojskowe, a także osób, które odbywają służbę w tzw. formie 

skoszarowanej oraz jest to służba zastępcza), 

c) górska (dotyczy ona terenów górskich i podgórskich oraz wynosi 30% dla gruntów  

o klasach I, II, IIIa, III, IIIb, 60% dla klas IVa, IV oraz IVb), 

d) związane z wystąpieniem klęski żywiołowej (CYMERMAN 2011). 

Dochód z podatku rolnego wpływa do budżetu gminy. Osoby fizyczne są zobowiązane 

do poinformowania odpowiedniego organu gminy w terminie 14 dni  

o okolicznościach, które wpływają na powstanie obowiązku podatkowego oraz do uiszczenia 

podatku po otrzymaniu decyzji podatkowej. Opłacany jest on w ratach. Istnieją cztery 

terminy, do których należy proporcjonalnie do upływu czasu uiścić opłatę: 15 marca, 15 maja, 

15 września oraz 15 listopada. Inaczej jest w przypadku osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych, bez pominięcia spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek 

organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Lasów Państwowych. Mają one 

obowiązek do dnia 15 stycznia złożyć deklaracje na podatek rolny. Wpłata określonego  

w deklaracji podatku musi zostać dokonana w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września  

i 15 listopada, proporcjonalnie do upływu poszczególnych miesięcy (POPŁAWSKI 2009). 
 

6.4.3 Podatek leśny 
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Ustawa o podatku leśnym dokładnie określa przedmiot opodatkowania. Podatek leśny 

dotyczy lasów, z wyjątkiem takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza inna 

niż leśna. Pod pojęciem lasu należy rozumieć grunty leśne, które w ewidencji gruntów  

i budynków są oznaczone  jako las (USTAWA O PODATKU LEŚNYM). 

Ewidencja Gruntów i Budynków dokładnie pokazuje, które grunty powinny być objęte 

podatkiem leśnym. Są to tylko te z nich, które posiadają symbol Ls, natomiast podatek nie 

dotyczy gruntów oznaczonych jako Lz, nawet jeśli są one na gruntach leśnych. Ważną rzeczą 

jest także to, że podatek leśny nie dotyczy lasów, na terenie których wykonywana jest 

działalność niebędąca działalnością leśną. Takie grunty objęte są podatkiem od nieruchomości 

(POPŁAWSKI 2009). 

Powierzchnia lasu, która jest uwidoczniona w ewidencji gruntów i budynków oraz jest 

wyrażona w hektarach stanowi podstawę opodatkowania. Komunikat Prezesa GUS pozwala 

na ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna na podstawie trzech pierwszych kwartałów roku 

przed rokiem podatkowym. Dla danej gminy cena ta może zostać obniżona przez Rade 

Gminy. W danym roku podatkowym dla 1 hektara podatek leśny stanowi równowartość 

pieniężną 0,220m
3
 drewna, która obliczana jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna 

(NOWAK 2009). 

Właściwym organem związanym z podatkiem leśnym jest wójt (burmistrz, prezydent 

miasta). W związku z nabyciem lub objęciem w posiadanie lasu od pierwszego dnia miesiąca 

po miesiącu zaistnienia tych okoliczności powstaje obowiązek podatkowy. Obowiązek ten 

wygasa w ostatnim dniu miesiąca, w którym przestają one istnieć.  

Przez podatnika w rozumieniu podatku leśnego należy rozumieć osoby fizyczne, 

prawne oraz jednostki organizacyjne, przy czym nie należy wykluczać spółek 

nieposiadających osobowości prawnej, które są zobligowane do uiszczenia podatku leśnego  

a zarazem są: 

a) właścicielami lasu, 

b) użytkownikami wieczystymi lasu, 

c) posiadaczami samoistnymi lasu, 

d) współwłaścicielami lub współposiadaczami lasu, 

e) posiadaczami lasu, który stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, 

f) jednostkami organizacyjnymi Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych,  

w przypadku, gdy lasy są w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

oraz należą do Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 

(CYMERMAN I INNI  2008) 

Podobnie jak w przypadku podatku rolnego, także od podatku leśnego istnieje szereg 

zwolnień. Podlegają im:  

a) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat (plan urządzenia lasu pozwala na ustalenie jego 

wieku, a w przypadku jego braku wiek lasu organ właściwy dla podatku leśnego określa na 

podstawie oświadczenia, które zostało złożone przez podatnika),  

b) lasy, które zostały wpisane do rejestru zabytków, 

c) użytki ekologiczne (ewidencja gruntów i budynków oznacza te grunty literą „E” wraz  

z symbolem użytku, który wskazuje sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu).  

Podatek leśny nie dotyczy także m.in. uczelni, szkół, wyższych szkół zawodowych, 

placówek Polskiej Akademii Nauk, jednostek badawczo-rozwojowych oraz prowadzących 

zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej.  

Podatek leśny zostaje obniżony o połowę, jeśli dotyczy on lasów ochronnych oraz 

lasów, które należą do rezerwatów przyrody lub parków narodowych (POPŁAWSKI 2009, 

NOWAK 2009). 
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Na obszarze danej gminy istnieje możliwość wprowadzenia innych zwolnień. 

Następuje to w drodze uchwały Rady Gminy.  

Dochody uzyskane z podatku leśnego zasilają budżet gminy. Osoba fizyczna, będąca 

podatnikiem ma obowiązek uiszczać go proporcjonalnie do upływu miesięcy do: 15 marca, 15 

maja, 15 września i 15 listopada, po otrzymaniu decyzji organu, która określa wysokość tego 

podatku. Ponadto osoba fizyczna zobowiązana jest dostarczyć niezbędnych informacji  

o lasach w terminie 14 dni, jeśli wpływają one na powstanie lub  wygaśnięcie obowiązku 

podatkowego. W takim samym terminie powinien on informować o zaistnieniu zmian. 

Podatek może być również pobierany od osób fizycznych w formie inkasa. Podatnicy, do 

których należą: osoby prawne, jednostki organizacyjne, także spółki nieposiadające 

osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej oraz jednostki 

organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązani do uiszczenia podatku do 15 dnia 

każdego miesiąca oraz złożenia deklaracji w terminie do 15 stycznia roku podatkowego. 

Podatek leśny określony jest w deklaracji (CYMERMAN 2008). 
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ROZDZIAŁ VII 

PODSUMOWANIE 
 

Istnieje wiele sposobów wyceny, jednak nie dla wszystkich celów i przedmiotów 

wyceny mają one zastosowanie. Istnieją przypadki, kiedy jest ściśle określona, możliwa do 

zastosowania metodyka wyceny i nie można posłużyć się żadnym innym sposobem wyceny.

 Należy zauważyć, że nawet w przypadku wyceny dla danego celu, sposób wyceny 

często nie jest jednoznaczny, a zależy on dodatkowo od przedmiotu wyceny. Rolą 

rzeczoznawcy majątkowego jest dobór odpowiedniej metodyki wyceny.  

 Z uwagi na to, że cele wyceny wynikają z dużej ilości przepisów prawnych, które 

często nie wskazują, wprost, jaki sposób wyceny ma zastosowanie dla konkretnego celu  

i przedmiotu wyceny, rzeczoznawca majątkowy musi wykazać się umiejętnością związaną  

z prawidłową ich interpretacją. 

 Stworzone zestawienie w postaci tabel, gdzie każda z nich stworzona była  

w oparciu o konkretne przepisy prawne i zawiera wynikające z nich cele wyceny, którym 

przypisano także przedmiot wyceny oraz możliwy sposób wyceny, ma na celu ułatwienie 

wyboru odpowiedniej metodyki wyceny w przypadku sporządzania operatu dla określonego 

celu. 

 Opłaty od nieruchomości stanowią szeroki zakres opłat, z których dochód wpływa do 

budżetu gminy. Są to opłaty, które związane są często nie tylko z osobami fizycznymi, ale 

także osobami prawnymi. Istnieje wiele przepisów prawnych, regulujących te opłaty.  

 Dochody uzyskiwane przez gminę z opłat od nieruchomości są uwarunkowane przez 

szereg czynników. Najważniejszym z nich jest gospodarka nieruchomościami, która musi być 

prowadzona w taki sposób, aby zapewnić integrację pomiędzy polityką prowadzoną przez 

gminę a zadaniami przez nią wykonywanymi.  
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