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Od Redakcji
Rosn¹ce tempo globalizacji rynków inwestycyjnych w ogólnoci, a rynku nieruchomoci w szczególnoci, przypieszy³o potrzebê przyjêcia na arenie miêdzynarodowej
standardów reguluj¹cych rodzaje wartoci i podstawy wyceny wiêkszoci zasobów.
Rolê tê spe³niaj¹ Miêdzynarodowe Standardy Wyceny, które w bie¿¹cym roku doczeka³y siê ju¿ ósmego wydania, Europejskie Standardy Wyceny, które TEGoVA wyda³a po
raz szósty i Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, opracowane przez Polsk¹ Federacjê
Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych. We wszystkich tych opracowaniach najwa¿niejsze s¹ dwa standardy  nr 1 przedstawiaj¹cy definicjê i interpretacjê wartoci rynkowej i nr 2 dotycz¹cy wartoci innych ni¿ wartoæ rynkowa (wartoci nierynkowych).
W pierwszym artykule kwartalnika Administratio Locorum porównano koncepcje
wartoci rynkowej z za³o¿eniami kilku wartoci innych ni¿ wartoæ rynkowa (indywidualnej, godziwej, dla wymuszonej sprzeda¿y, bankowo-hipotecznej). Autorka zwraca uwagê,
¿e spraw¹ zasadnicz¹ w wyborze odpowiedniej podstawy wartoci jest cel, dla którego
jest przeprowadzana wycena. Jednym z najczêstszych powodów wyceny jest sprzeda¿
nieruchomoci, do realizacji której pomocna (a w wielu przypadkach konieczna) jest znajomoæ jej wartoci rynkowej.
Zagadnienie identyfikacji i opisu czynników kszta³tuj¹cych ceny lokali mieszkalnych
przestawiono w drugim artykule na przyk³adzie olsztyñskiego rynku nieruchomoci.
Autorzy stwierdzili, ¿e cenê na badanym rynku kreowa³y g³ównie: powierzchnia u¿ytkowa lokalu, po³o¿enie budynku wzglêdem centrum miasta i poziom rozwoju infrastruktury
spo³ecznej, ale tak¿e wizerunek zewnêtrzny osiedla.
Artyku³ pt. Wartociowanie struktur przestrzennych za pomoc¹ znormalizowanych
wskaników istotnoci terenu stanowi pierwsze z trzech opracowañ, które uka¿¹ siê
w nastêpnych wydaniach Administratio Locorum. Przedstawia on propozycjê nowych
zasad wyliczania tego wskanika na potrzeby opracowania ogólnych planów rozwoju
obszarów wiejskich.
Wydanie zamyka artyku³ przedstawiaj¹cy za³o¿enia metodyczne tworzenia modeli
zjawisk gospodarczych, które mog¹ byæ wykorzystane w sporz¹dzaniu planów gospodarowania zasobami nieruchomoci.
Przewodnicz¹ca Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. Sabina róbek
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KONCEPCJE WARTOCI NIERUCHOMOCI
Sabina róbek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W teorii i praktyce wyceny nieruchomoci istnieje wiele kategorii wartoci.
Klarowne zdefiniowanie wielu z nich sta³o siê koniecznoci¹ nie tylko wewn¹trz poszczególnych krajów, ale tak¿e na arenie miêdzynarodowej. Warunkiem wielu dzia³añ na rynkach nieruchomoci jest nie tylko znajomoæ wartoci tego sk³adnika mienia, ale tak¿e
w³aciwe pojmowanie koncepcji okrelonej wartoci. W artykule porównano koncepcje
wartoci rynkowej z koncepcjami kilku wartoci innych ni¿ wartoæ rynkowa (indywidualna, godziwa, dla wymuszonej sprzeda¿y, bankowo-hipoteczna).
S³owa kluczowe: nieruchomoæ, koncepcje wartoci, standardy wyceny

WPROWADZENIE
Zgodnie z zapisami Miêdzynarodowych Standardów Wyceny wartoæ jest pojêciem
ekonomicznym odnosz¹cym siê do najbardziej prawdopodobnej ceny towaru lub us³ugi
dostêpnej na rynku, ustalonej przez kupuj¹cych i sprzedaj¹cych. Nie jest faktem, ale szacunkow¹ cen¹ za towar lub us³ugê w konkretnym czasie, w zgodzie z konkretn¹ definicj¹
wartoci. Ekonomiczne pojêcie tego terminu odzwierciedla pogl¹d rynku na korzyci, jakie wi¹¿¹ siê z nabyciem danego towaru lub us³ugi, na dzieñ wyceny [International...
2007]. Z zapisów tych wynika, ¿e wartoæ jest hipotetyczn¹ cen¹, a jej hipoteza jest uzale¿niona od przyjêtej podstawy wyceny (rodzaju wartoci).
Istnienie ró¿nych rodzajów wartoci wymaga od sporz¹dzaj¹cego wycenê przedstawienia w sposób przejrzysty definicji okrelanej wartoci, aby nie wprowadzaæ w b³¹d
korzystaj¹cych z wyceny oraz wskazaæ podstawê wyboru danego rodzaju wartoci. Wartoæ rynkowa, co wykazano w artykule, znacz¹co mo¿e ró¿niæ siê od innych rodzajów
wartoci. Ka¿d¹ z zaprezentowanych wartoci cechuj¹ odrêbne jasno sprecyzowane zasady jej okrelania i interpretacji. Zmiana podstawy wartoci mo¿e skutkowaæ istotn¹ ró¿nic¹ w poziomie (wysokoci) wyniku wyceny [róbek 2009].

Adres do korespondencji  Corresponding author: Sabina róbek, Katedra Gospodarki
Nieruchomociami i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Prawocheñskiego 15, 10-720 Olsztyn, e-mail: zrobek@uwm.edu.pl
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KONCEPCJA WARTOCI RYNKOWEJ
Wartoæ rynkowa jest pojêciem, które stanowi g³ówn¹ podstawê wartoci w wycenie
wiêkszoci zasobów w gospodarkach rynkowych. Definicje przyjête w poszczególnych
krajach, lub nawet wewn¹trz danych krajów, mog¹ siê ró¿niæ co do szczegó³owoci ich
zapisów. Wszêdzie s¹ one jednak powszechnie zrozumia³e i stosowane, zarówno w praktyce wyceny, jak i przez odbiorców wycen. Generalnie uznaje siê, i¿ wartoæ rynkowa
jest wynikiem obiektywnych obserwacji i analiz ogólnych zachowañ uczestników rynku.
W Polsce ten rodzaj wartoci zdefiniowano w ustawie o gospodarce nieruchomociami
nastêpuj¹co: wartoæ rynkow¹ nieruchomoci stanowi jej najbardziej prawdopodobna
cena, mo¿liwa do uzyskania na rynku, okrelona z uwzglêdnieniem cen transakcyjnych
przy przyjêciu nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
1) strony umowy by³y od siebie niezale¿ne, nie dzia³a³y w sytuacji przymusowej oraz
mia³y stanowczy zamiar zawarcia umowy;
2) up³yn¹³ czas niezbêdny do wyeksponowania nieruchomoci na rynku i do wynegocjowania warunków umowy [Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997... Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741].
Definicja ta zak³ada istnienie rynku skupiaj¹cego czynnoci i motywacje wielu jego
uczestników. W celu stopniowego przybli¿ania brzmienia tej definicji wartoci rynkowej
do definicji zapisanych w miêdzynarodowych i europejskich standardach wyceny oraz
ujednolicania wewn¹trz naszego kraju tych fundamentalnych zasad pojmowania wartoci
nieruchomoci w Krajowym Standardzie Wyceny Podstawowym 1 zatytu³owanym Wartoæ rynkowa i wartoæ odtworzeniowa zapisano dwie definicje wartoci rynkowej. Jedn¹ z nich dostosowano do miêdzynarodowych i europejskich standardów wyceny, a drug¹
przytoczono z ustawy o gospodarce nieruchomociami. Miêdzynarodowe Standardy
Wyceny [International... 2007], które stanowi¹ tak¿e wa¿ne ród³o odniesienia do Europejskich Standardów Wyceny [European... 2009], podaj¹, i¿ rzeczoznawcy maj¹tkowi
powinni pos³ugiwaæ siê, o ile prawodawstwo nie stanowi inaczej, nastêpuj¹c¹ definicj¹
wartoci rynkowej: The estimated amount for which the property should exchange on
the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arms lenght transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion. Definicja ta, przet³umaczona na jêzyk polski, brzmi nastêpuj¹co: wartoæ rynkowa to szacowana kwota, jak¹ w dniu wyceny mo¿na uzyskaæ
za sk³adnik mienia, zak³adaj¹c, ¿e strony transakcji maj¹ stanowczy zamiar zawarcia
umowy, s¹ od siebie niezale¿ne, dzia³aj¹ z rozeznaniem i postêpuj¹ rozwa¿nie, nie znajduj¹ siê w sytuacji przymusowej oraz up³yn¹³ odpowiedni okres eksponowania nieruchomoci na rynku.
Najistotniejsze za³o¿enia, które pozwoli³y sformu³owaæ koncepcjê definicji wartoci
rynkowej, s¹ nastêpuj¹ce:
1. Wartoæ bêd¹ca wynikiem przeprowadzonej wyceny przedstawiana jest w kwocie pieniê¿nej.
2. Okrelona wartoæ stanowi spodziewan¹ (przybli¿on¹, przewidywan¹ najbardziej prawdopodobn¹) cenê, która mo¿e byæ osi¹gniêta w hipotetycznej transakcji w dacie wyceny.
3. Przedmiotem wyceny jest nieruchomoæ z jej w³aciwociami prawnymi, fizycznymi
i ekonomicznymi (nieruchomoæ jako przedmiot prawa w³asnoci lub innych praw
zwi¹zanych z w³asnoci¹ nieruchomoci).
Acta Sci. Pol.
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4. Data wyceny oznacza datê, na któr¹ wartoæ zosta³a okrelona (nie mo¿e byæ ona póniejsza ni¿ data sporz¹dzenia operatu, mo¿e byæ natomiast w szczególnych przypadkach dat¹ wczeniejsz¹).
5. Kupuj¹cy i sprzedaj¹cy stanowi¹ hipotetyczne strony transakcji, które nie s¹ powi¹zane
ze sob¹ i s¹ chêtne do zawarcia transakcji oraz dzia³aj¹ rozwa¿nie, wiadomie i bez
przymusu.
6. Sprzedawana nieruchomoæ jest w³aciwie (odpowiednio) i przez odpowiedni czas
eksponowana na rynku.
7. Szacowana nieruchomoæ bêdzie wykorzystywana wed³ug optymalnego (najkorzystniejszego, najbardziej prawdopodobnego) sposobu u¿ytkowania.
8. Dla niektórych celów specjalnych w czasie okrelania wartoci mog¹ byæ uwzglêdnione inne czynniki (np. koszty transakcji, podatki).
Nale¿y podkreliæ, ¿e okrelanie wartoci rynkowej, po przyjêciu do wyceny najkorzystniejszego (optymalnego) sposobu u¿ytkowania nieruchomoci, stanowi fundamentalne za³o¿enie koncepcji wartoci rynkowej. Oprócz tej hipotetycznej wartoci wymiennej
(ceny), uzgodnionej przez dwóch normalnie zmotywowanych uczestników rynku, w wycenie nieruchomoci mog¹ mieæ równie¿ zastosowanie inne zasady szczególne uwzglêdniaj¹ce np. nietypowe motywacje stron transakcji, alternatywn¹ przydatnoæ ekonomiczn¹
lub funkcjonaln¹ nieruchomoci dla konkretnego nabywcy lub zasady wynikaj¹ce z przepisów prawa b¹d z umowy zawartej ze zleceniodawc¹. Te dodatkowe za³o¿enia stanowi³y podstawê wydzielenia wartoci innych ni¿ wartoæ rynkowa.
KONCEPCJE WARTOCI INNYCH NI¯ WARTOÆ RYNKOWA
Wszystkie inne ni¿ rynkowa rodzaje wartoci Miêdzynarodowy Komitet Standardów
Wyceny podzieli³ na trzy grupy (kategorie) [International Valuation Standards 2. 2007]:
 I grupa  obejmuje wartoci, które odzwierciedlaj¹ korzyci, jakie odnosi podmiot
z posiadania w³asnoci danego sk³adnika aktywów. Wartoci te s¹ specyficzne dla danego podmiotu;
 II grupa  obejmuje wartoci, które reprezentuj¹ cenê, jaka by³aby w sposób rozs¹dny
uzgodniona pomiêdzy dwoma konkretnymi stronami transakcji kupna-sprzeda¿y danego sk³adnika aktywów;
 III grupa  wartoci okrelone zgodnie z definicj¹ zawart¹ w przepisach prawa lub
w umowie zawartej ze zleceniodawc¹.
Id¹c w lad za takimi kryteriami podzia³u i analizuj¹c dodatkowo polskie przepisy
prawa i Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, opublikowane przez Polsk¹ Federacjê
Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych, mo¿na sporz¹dziæ nastêpuj¹c¹ listê wartoci innych ni¿ wartoæ rynkowa:
 kategoria I  wartoæ inwestycyjna (lub indywidualna),
 kategoria II  wartoci: godziwa, szczególna (specjalna), synergiczna (lub po³¹czenia),
dla wymuszonej sprzeda¿y,
 kategoria III  wartoci: bankowo-hipoteczna, ubezpieczeniowa, odtworzeniowa, katastralna, zamortyzowany (pomniejszony) koszt odtworzenia.
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W dalszej czêci przedstawiono koncepcje kilku wybranych rodzajów wartoci nieruchomoci i porównano je z koncepcj¹ okrelenia wartoci rynkowej. Jak wynika z przedstawionego wykazu wartoci nierynkowych do kategorii I zaliczono wartoæ inwestycyjn¹
(lub indywidualn¹), która odzwierciedla przede wszystkim korzyci konkretnego podmiotu zainteresowanego nabyciem nieruchomoci w konkretnym celu inwestycyjnym. Ró¿nica miêdzy wartoci¹ nieruchomoci dla konkretnego podmiotu a wartoci¹ dla podmiotu
hipotetycznego (nieznanego w dacie wyceny) mo¿e stanowiæ dodatkow¹ motywacjê do
zawarcia transakcji kupna. W Europejskich Standardach Wyceny wartoæ ta przyjmuje
tak¿e nazwê cennoæ  worth [European... 2009]. W ustawie o gospodarce nieruchomociami wprowadzono pojêcie wartoci na potrzeby indywidualnego inwestora [Ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997... Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741]. Po wczytaniu siê w zapisy tej
ustawy nasuwa siê wniosek, ¿e koncepcja tak nazwanej wartoci pokrywa siê z koncepcj¹
wartoci indywidualnej. O tym dlaczego wartoæ indywidualna nie mo¿e byæ uto¿samiana
z wartoci¹ rynkow¹ wiadczy zestawienie koncepcji obu wartoci zawarte w tabeli 1.
Ten rodzaj wartoci na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomociami nazwano wartoci¹ na potrzeby indywidualnego inwestora [Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997... Dz.U.
1997, nr 140, poz. 940]. Zgodnie z zapisami ustawy powstaje ona jako wynik przeprowadzenia analiz i obliczeñ i przedstawiana jest w opracowaniu niestanowi¹cym operatu
szacunkowego. Warto podkreliæ, i¿ zapisów odnonie formy przedstawienia wartoci indywidualnej dokumentu nie wprowadzono do miêdzynarodowych i europejskich standardów wyceny.
Przy dokonywaniu wyceny nieruchomoci dla indywidualnych potrzeb inwestora
uwzglêdnia siê jego wymagania lub zamierzenia w zakresie rozwoju tej nieruchomoci,
w tym sposobu zarz¹dzania, stawek czynszu, poziomu pustostanów, warunków finansowych oraz stopy zwrotu zainwestowanego kapita³u. Wartoæ ta mo¿e s³u¿yæ wy³¹cznie do
oceny mo¿liwego sposobu wykorzystania lub inwestowania w nieruchomoæ, co stwierdza siê przez zamieszczenie odpowiedniej klauzuli w opracowaniu [Ustawa z dnia
21 sierpnia 1997... Dz.U. 1997, nr 140, poz. 940].
W drugiej grupie (kategorii) wartoci nierynkowych znajduje siê wartoæ godziwa
wystêpuj¹ca zarówno w przepisach prawa wielu krajów, w tym tak¿e w Polsce [Ustawa
z dnia 29 wrzenia 1994... Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, z pón. zm.], jak i we wszystkich przytoczonych standardach zawodowych. W Miêdzynarodowym Standardzie Zawodowym nr 2 (IVS 2) do tej kategorii zaliczono tak¿e wartoci szczególn¹ i synergiczn¹,
które odpowiednio w Europejskim Standardzie Zawodowym nr 2 [European Valuation
Standard 2... 2009] nazwano wartoci¹ specjaln¹ i wartoci¹ po³¹czenia. Tych dwóch
ostatnich rodzajów wartoci nie wprowadzi³ do swojego zapisu Krajowy Standard Wyceny Podstawowy 2. Wartoci inne ni¿ wartoæ rynkowa [2008].
Co spowodowa³o, ¿e te wspomniane trzy rodzaje wartoci tak¿e nie mog¹ byæ traktowane jako wartoci rynkowe? Podkrela siê, ¿e chocia¿ w przypadku ich ustalania mo¿na
w wielu przypadkach przyj¹æ za³o¿enie, tak¿e istotne dla definicji wartoci rynkowej,
¿e strony transakcji mog¹ nie byæ ze sob¹ powi¹zane i swobodnie negocjowaæ cenê transakcyjn¹, to jednak nieruchomoæ (szerzej sk³adnik aktywów) nie musi zostaæ wystawiona
na szerokim rynku. W takiej sytuacji cena uzgodniona miêdzy dwoma konkretnymi stronami mo¿e odzwierciedlaæ spodziewane specyficzne skutki (pozytywne b¹d negatywne)
wynikaj¹ce z posiadania tego sk³adnika dla konkretnych stron, a nie dla rynku w ogólnoci.
Acta Sci. Pol.
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Tabela 1. Porównanie koncepcji wartoci inwestycyjnej i wartoci rynkowej
Table 1. The comparison of investment and market value
Wartoæ  Value
Rynkowa  Market
Definicja ogólna wartoæ dla hipotetycznego kupuj¹cego
General definition value for hypothetical buyer
przewidywana cena mo¿liwa do uzyskania na rynku przez sprzedaj¹cego nieruchomoæ  expected price that seller is
able to receive on the market

G³ówne ród³o
danych do
wyceny
Main data source
for valuation
purposes

Indywidualna  Individual
Inwestycyjna  Investment
wartoæ dla konkretnego nabywcy (inwestora)
lub grupy nabywców (inwestorów)  value
for particular buyer (investor) or group of
buyers (investors)
kwota pieniê¿na, jak¹ bêdzie przygotowany
zap³aciæ kupuj¹cy nieruchomoæ  amount of
money that buyer will be ready to pay for the
real estate

rynek nieruchomoci  real estate market zamawiaj¹cy wycenê + rynek nieruchomoci
 informacje wtórne sprzed daty wyceny valuation client + real estate market
(historyczne)  secondary information  informacje pierwotne z daty wyceny i po
from before valuation date (historical)
dacie wyceny + informacje wtórne  primary information from the date of valuation
and after this date + secondary information

Relacja:
 brak  lack
zamawiaj¹cy
 próba obiektywizacji rynku (oczekiwawycenê  wartoæ
nia typowych klientów rynku s¹ przyjRelation between
mowane do wyceny)  attempt to obvaluation client
jectivize the market (expectations of
and value
typical clients are used in valuation)
 odzwierciedla zachowania typowego
sprzedaj¹cego i typowego kupuj¹cego 
reflects the behaviour of typical seller
and buyer
 w wycenie nie uwzglêdnia siê kosztów
kredytowania i zakupu nieruchomoci,
podatku dochodowego i amortyzacji 
the costs of credits and real estate purchase, income tax and amortsation are
not included in the valuation

 istnieje  exists
 subiektywne oczekiwania zamawiaj¹cego s¹
przyjmowane do wyceny  subjective
expectations of valuation client are used in
valuation
 odzwierciedla korzyci z posiadania nieruchomoci przez konkretny podmiot  reflects the advantages of real estate possession for particular subject
 w wycenie mog¹ byæ uwzglêdniane np.
koszt kredytu i koszt zakupu nieruchomoci, podatki dochodowe, amortyzacja  the
costs of credits and real estate purchase, income tax and amortsation can be included
in the valuation

ród³o: opracowanie w³asne (own research)

Powszechnym zastosowaniem wartoci godziwej s¹ przypadki, w których celem jest oszacowanie uczciwej wartoci (ceny) udzia³u w przedsiêbiorstwie, gdzie powi¹zania miêdzy
dwoma stronami transakcji mog¹ oznaczaæ, ¿e cena uczciwa dla tych stron ró¿ni siê od
ceny osi¹galnej na szerszym rynku. Nale¿y jednak wyranie podkreliæ, ¿e wartoæ godziwa
jest zwykle równa wartoci rynkowej, gdy podlega zasadom jej okrelenia sformu³owanym w standardach rachunkowoci [International Valuation Standards 2. 2007, International
Valuation Application 1... 2007, Krajowy Standard Wyceny Podstawy 1... 2008, Krajowy
Standard Wyceny Specjalistyczny 2... 2008]. Zatem pojêcie wartoci rynkowej zawiera
siê w pojêciu wartoci godziwej, które jest szersze i oznaczaæ mo¿e tak¿e wartoæ szczególn¹ lub synergiczn¹ stanowi¹c¹ rodzaj wartoci szczególnej. Wartoæ szczególna mo¿e
powstaæ, gdy dana nieruchomoæ posiada atrybuty istotne dla konkretnego podmiotu
zainteresowanego jej kupnem. Nabywca szczególny to taki, dla którego dany sk³adnik
Administratio Locorum 8(2) 2009
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aktywów ma wartoæ szczególn¹ z powodu takich korzyci wynikaj¹cych z bycia jego
w³acicielem, których nie odnieliby inni nabywcy funkcjonuj¹cy na rynku [International
Valuation Standards 2. 2007]. Wartoæ szczególna mo¿e powstaæ, gdy szacowana nieruchomoæ posiada atrybuty (np. fizyczne, lokalizacyjne), które czyni¹ j¹ u¿yteczniejsz¹
dla konkretnego nabywcy ni¿ dla ogó³u nabywców na rynku. Wartoæ synergiczna mo¿e
byæ wynikiem po³¹czenia dwóch lub wiêkszej liczby nieruchomoci, gdy nowo powsta³a
nieruchomoæ mo¿e mieæ wy¿sz¹ wartoæ ni¿ arytmetyczna suma wartoci poszczególnych nieruchomoci sprzed po³¹czenia. St¹d te¿ wartoæ szczególna nazywana jest tak¿e
wartoci¹ po³¹czenia.
Kolejny rodzaj wartoci, nale¿¹cy do drugiej kategorii, stanowi wartoæ nazwana
wartoci¹ dla wymuszonej sprzeda¿y [Krajowy Standard Wyceny Podstawowy 2...
2008]. Termin sprzeda¿ wymuszona jest u¿ywany czêsto w okolicznociach, w których
sprzedaj¹cy znajduje siê pod przymusem sprzeda¿y i (lub) warunek odpowiedniego okresu ekspozycji nieruchomoci na rynku nie jest mo¿liwy do spe³nienia.
W ten sposób wartoæ dla wymuszonej sprzeda¿y pojmowana jest równie¿ na gruncie
Europejskich Standardów Wyceny i Krajowych Zasad Wyceny. W Miêdzynarodowych
Standardach Wyceny podkrelono, ¿e jest to raczej opis sytuacji, w której nastêpuje przeniesienie prawa, a nie odrêbny cel wyceny i odrêbny rodzaj wartoci nieruchomoci.
Wartoæ wymuszonej sprzeda¿y mo¿e stanowiæ podstawê wyceny tylko wtedy, je¿eli
znane s¹ uwarunkowania transakcji. Mo¿e byæ tak¿e postrzegana jako okrelenie wartoci
rynkowej przy specjalnych za³o¿eniach. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e wynikiem wyceny nie
bêdzie wartoæ rynkowa z powodu niespe³nienia wa¿nego warunku le¿¹cego u podstaw
koncepcji wartoci rynkowej, jakim jest hipotetyczny chêtny sprzedaj¹cy. Tak¿e potencjalny nabywca mo¿e byæ wiadomy sytuacji, w której znajduje siê sprzedaj¹cy i przedstawiaæ
tak¹ ofertê kupna, której nie móg³by zaproponowaæ w innych, typowych dla rynku okolicznociach. Zatem nie mo¿e byæ on traktowany jako typowy, hipotetyczny nabywca.
Bardzo wa¿na ze wzglêdu na cel wyceny jest  ostatnia z omawianych w tym artykule
rodzajów wartoæ. Definicjê przyjêto zarówno w IVS, jak i EVS za Dyrektyw¹ 2006/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w nastêpuj¹cej postaci: Wartoæ bankowo-hipoteczna
to wartoæ nieruchomoci okrelona w drodze ostro¿nej oceny przysz³ej zbywalnoci nieruchomoci przy uwzglêdnieniu d³ugoterminowych cech nieruchomoci, warunków normalnych i specyficznych dla danego rynku, obecnego wykorzystania oraz odpowiednich
alternatywnych zastosowañ nieruchomoci. W ocenie wartoci bankowo-hipotecznej nie
uwzglêdnia siê czynników spekulacyjnych. Wartoæ bankowo-hipoteczna jest jasno
i przejrzycie udokumentowana.
W ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych równie¿ zapisano definicjê
tej wartoci: Ilekroæ mowa w ustawie o bankowo-hipotecznej wartoci nieruchomoci,
nale¿y przez to rozumieæ ustalon¹ zgodnie z przepisami ustawy wartoæ, która w ocenie
banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka zwi¹zanego z nieruchomoci¹ jako
przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych przez bank hipoteczny [Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997... Dz.U. 1997, nr 140, poz. 940].
W Krajowym Standardzie Wyceny Podstawowym 1 [2007] zapisano natomiast, i¿ jest
to kwota pieniê¿na, która w ocenie banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka
zwiazanego z nieruchomoci¹ jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych
przez ten bank.
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Tabela 2. Porównanie koncepcji wartoci bankowo-hipotecznej i wartoci rynkowej
Table 2. The comparison of mortgage-lending and market value
Cechy przyjête
do porównania
Prices used
in comparison

Wartoæ bankowo-hipoteczna
Mortgage-lending value

Wartoæ rynkowa
Market value

Cel wyceny
The purpose
of valuation

jeden  zabezpieczenie d³ugoterminowych wiele  m.in. sprzeda¿, odszkodowanie za
kredytów  one  securing the long term wyw³aszczenie, zatem nie zale¿y ona od
celu wyceny  many  i.e. sale or indemcredits
nity for expropriation, thus value does not
depend on the purpose of the valuation

Za³o¿enia
Assumptions

 z regu³y opiera siê na aktualnym sposobie u¿ytkowania  generally is based on
current way of use
 odwzorowuje d³ugotrwa³e czynniki wp³ywaj¹ce na wartoæ  reflects long term
factors influencing value
 wartoæ okrelana po za³o¿eniu, ¿e jej
poziom jest stabilny i mo¿e byæ zrealizowany w ka¿dym momencie sp³aty kredytu  value is assessed with assumption
that its level is stable and can be realised
in every moment of credit repayment
 d³ugotrwa³y charakter wartoci powoduje, ¿e istotnego znaczenia przy jej okreleniu nabiera strona poda¿owa  long
term character of this value causes the
importance of real estate supply

 co do zasady przyjmuje siê najkorzystniejszy sposób u¿ytkowania  value is
based on the highest and best use
 odwzorowuje typowe zachowania
uczestników rynku  reflects typical behaviour of market paricipants
 wartoæ okrelona na dany dzieñ, po za³o¿eniu, ¿e hipotetyczna transakcja realizowana jest w dniu wyceny  value
is assessed for particular date with
assumption that hypothetical transaction
is realised on the valuation day
 z uwagi na niewielkie zmiany po stronie
poda¿y w krótkim okresie o poziomie
wartoci rynkowej decyduje g³ównie
strona popytowa  because real estate
supply in short term is quite stable, the
level of market value is shaped mainly
by the demand

Metodyka wyceny
Valuation methd

 analiza stosownych, d³ugookresowo trwa³ych, ca³kowitych kosztów budowy danej
nieruchomoci  the analysis of long
term total costs of building the particular
real estate
 analiza d³ugookresowej dochodowoci
nieruchomoci o przeznaczeniu gospodarczym i mieszkalnym na wynajem 
the analysis of long term profitability
of real estate intened for business or rent

analiza stanu nieruchomoci i stanu rynku
nieruchomoci na dzieñ wyceny  analysing the conditions of real estate and real
estate market on the valuation day

Nazwa dokumentu ekspertyza  expertise
przedstawiaj¹cego
wartoæ
Document
presenting value

operat szacunkowy  valuation report

Rola rzeczoznawcy  us³ugowa  przygotowuje propozycjê  decyduj¹ca  przygotowuje w³asn¹ opiw procesie
niê o wartoci  decision-maker  valuer
wartoci  providing service  valuer
okrelania wartoci
prepares own opinion on value
prepares the proposal of value
The role of valuer  wartoæ ustala bank  value is assessed  rzeczoznawca okrela wartoæ  value is
in valuation process by the bank
assessed by the valuer
ród³o: opracowanie w³asne  own research
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Poprzez takie zdefiniowanie bankowo-hipotecznej wartoci pokrelono, ¿e jej ustalanie nie jest wycen¹ w tradycyjnym znaczeniu, tj. wed³ug przepisów Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami [Dz.U. 1977, nr 115, poz. 741], lecz
jest ona wartoci¹ stanowi¹c¹ wypadkow¹ oceny ryzyka niewyp³acalnoci kredytodawcy
i wartoci danego rodzaju nieruchomoci stanowi¹cej przedmiot obci¹¿enia hipotek¹.
Z przedstawionych definicji wynika tak¿e, i¿ istnieje szereg istotnych ró¿nic miêdzy
wartoci¹ rynkow¹ a wartoci¹ bankowo-hipoteczn¹. Wartoæ rynkowa jest bowiem kategori¹ przyjêt¹ w skali miêdzynarodowej do wyceny okrelonego sk³adnika mienia w konkretnym momencie. Wskazuje ona przewidywan¹ cenê, któr¹ mo¿na uzyskaæ za ten
sk³adnik w dacie wyceny, choæ, jak podkrela siê, niewykluczone jest, ¿e wartoæ ta mo¿e
zmieniaæ siê z up³ywem czasu, niekiedy nawet bardzo szybko. Z drugiej strony, celem
okrelenia wartoci bankowo-hipotecznej jest otrzymanie wartoci mog¹cej s³u¿yæ przez
d³ugi okres jako stabilna podstawa oceny przydatnoci nieruchomoci jako przedmiotu
zabezpieczenia wierzytelnoci kredytobiorcy, niezale¿nie od potencjalnych zawirowañ
rynkowych. Z uwagi na ostro¿noæ oraz mo¿liwoæ krótkoterminowych zawirowañ rynku,
wartoæ bankowo-hipoteczna w wiêkszoci przypadków bêdzie okrelona na ni¿szym poziomie ni¿ wartoæ rynkowa. W Zastosowaniach Europejskich Standardów Wyceny 2
[IVA2]  Wycena dla celów zabezpieczenia kredytu  zapisano, i¿ wysokoæ obu tych
wartoci mo¿e pokrywaæ siê jedynie na rynkach bardzo stabilnych. Wszêdzie tam, gdzie
rynek odznacza siê zmiennoci¹, ró¿nice te s¹ wiêksze (tab. 2).
PODSUMOWANIE
Podsumowuj¹c rozwa¿ania na temat podstaw wyceny nieruchomoci, warto przytoczyæ
obszerny fragment z Wprowadzenia do Europejskich Standardów Wyceny [European...
2009] mówi¹cy o tym, i¿: spraw¹ zasadnicz¹ w wyborze odpowiedniej podstawy wartoci
jest cel, dla którego wycena jest przeprowadzana. Podstawa wyceny musi zostaæ uzgodniona przez rzeczoznawcê maj¹tkowego z klientem i jakimkolwiek innym doradc¹ na
samym pocz¹tku zlecenia, kiedy to okrelane s¹ warunki jego wykonania. Oprócz nadrzêdnych wymogów profesjonalizmu, rzetelnoci, spójnoci i przejrzystoci, przyjête
mog¹ byæ jedynie uznane podstawy wyceny i tworzenia operatów szacunkowych, zgodne
z prawem europejskim i prawami narodowymi oraz z potrzebami klienta. Bêdzie to czêsto wartoæ rynkowa, jednak konieczne mo¿e byæ zastosowanie innych podstaw wyceny,
jeli wymaga tego prawo, okolicznoci lub te¿ instrukcje klienta, tam gdzie nie s¹ spe³nione za³o¿enia konieczne do okrelenia wartoci rynkowej. Rezultatem nie bêdzie wartoæ rynkowa, jednak mo¿e nim byæ jedna z pozosta³ych podstaw wartoci.
Nale¿y podkreliæ, ¿e zarówno w czasie okrelania wartoci rynkowej, jak i okrelania wartoci innych ni¿ rynkowa, rzeczoznawca maj¹tkowy musi zastosowaæ w³aciwe
procedury i przeprowadziæ analizê takiej iloci danych, aby otrzymany wynik by³ wiarygodny. Wartoæ rynkowa w wiêkszym stopniu ni¿ inne rodzaje wartoci odzwierciedla jej
u¿ytecznoæ i przydatnoæ zweryfikowan¹ przez rynek, podczas gdy pozosta³e wartoci
kreowane s¹ przez cechy specyficzne dla nabywcy lub okolicznoci istotne dla zbywcy
nieruchomoci.
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CONCEPTS OF REAL ESTATE VALUE
Abstract. There are many categories of value that can be found both in theory and practice.
The necessity to define them clearly arose not only within particular countries, but also in
the international arena. Most activities connected with the real estate market require not only
the knowledge of value, but also proper understanding the concept of this value.
In this article concepts of market value and few values other than market value
(individual, fair, for forced sale and mortgage-lending) have been compared.
Key words: real estate, concepts of value, valuation standards
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WARTOCIOWANIE STRUKTUR PRZESTRZENNYCH
ZA POMOC¥ ZNORMALIZOWANYCH WSKANIKÓW
ISTOTNOCI TERENU
Urszula Litwin1, Pawe³ Zawora2
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2Fortis Bank Polska w Warszawie

Streszczenie. W pracy podano zasady wyliczania nowego wskanika opartego na wskanikach istotnoci terenu [Litwin 1997]  ZWIT (Znormalizowany Wskanik Istotnoci Terenu), którego innowacyjnoæ polega na potraktowaniu jako porównywalnych wszystkich
wartoci cech wczeniej za³o¿onego modelu. Dodatkowo rozszerzono typy wskaników o
dwa nowe, oparte na wagach korzystnoci wyliczonych z ankiet przeprowadzonych wród
grup respondentów niezajmuj¹cych siê prac¹ naukow¹ w danej dziedzinie wiedzy, lecz
maj¹cych z ni¹ powi¹zania natury profesjonalnej.
S³owa kluczowe: atrybuty wartociotwórcze, wycena krajobrazu, rozwój wiejskich
terenów górskich

WSTÊP
Mimo dwudziestu lat, które up³ynê³y od transformacji gospodarczej roku 1989, tereny
górskie przez wiêkszoæ tego okresu nie doczeka³y siê ogólnego planu rozwoju [Rudnicki
2005], co spowodowa³o nasilenie nowych, negatywnych zjawisk, jak wyludnienie, spadek aktywnoci spo³ecznej ludnoci, ograniczenie dzia³alnoci rolniczej i niekorzystne
przeobra¿enia krajobrazu [P³ywaczek, Sowiñski 2001]. Bior¹c pod uwagê zjawiska typowe dla ziem górskich, w szczególnoci krótszy okres wegetacyjny, przewagê ma³o urodzajnych gleb i du¿o wiêksz¹ ró¿norodnoæ form krajobrazu, a tak¿e zwiêkszaj¹c¹ siê
powierzchniê obszarów chronionych, nale¿a³o podj¹æ temat ich planowego rozwoju,
opartego nie tylko na rolnictwie [Zieliñska 2006]. Sporód kilku podjêtych prób legislacyjnych najwiêksze prace wykona³ Sejm III kadencji (19972001), niestety ich wynik zosta³ zawetowany przez ówczesnego prezydenta, A. Kwaniewskiego, jako niezgodny
z ustawodawstwem UE. Realn¹ formê prawn¹ przyjê³y dopiero Plan Rozwoju Obszarów
Adres do korespondencji  Corresponding author: Urszula Litwin, Katedra Geodezyjnego
Urz¹dzania Terenów Wiejskich, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 253A,
30-149 Kraków
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Wiejskich na lata 20042006 oraz bêd¹cy jego kontynuacj¹ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
Ze wzglêdu na postêpuj¹c¹ integracjê struktur europejskich oraz ujednolicanie prawa
z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na prognozowaæ, ¿e gdy prawo bêdzie wspieraæ
zrównowa¿ony rozwój wiejskich terenów górskich, nast¹pi zbli¿enie charakteru rolnych
gospodarstw górskich na terenie dawnej UE i terenach Polski. Szacuje siê, ¿e na terenach
15 krajów bêd¹cych cz³onkami UE przed rokiem 2004 ok. 4060% gospodarstw rolnych
czerpa³o dochody z pracy pozarolniczej, a 8% oferowa³o us³ugi agroturystyczne [Ciodyk
2000].
Szczególnie wa¿ne jest wsparcie tak rozumianego zrównowa¿onego rozwoju poprzez
opracowanie odpowiednich narzêdzi umo¿liwiaj¹cych realistyczn¹ ocenê mo¿liwoci poszczególnych wsi pod k¹tem wymienionych wczeniej planów rozwoju na poziomie ca³ego kraju. W tym celu opracowano znormalizowane wskaniki istotnoci terenu (ZWIT)
bêd¹ce twórczym rozwiniêciem wskaników istotnoci terenu WIT [Litwin 1997] i wartociuj¹ce teren pod k¹tem funkcji rolniczej, rekreacyjnej i pozarolniczej.
REJON BADAÑ
Badaniem objêto obszar trzech gmin: Mszana Dolna, Niedwied i Dobra, le¿¹cych
w zachodniej czêci powiatu limanowskiego, nazywany Regionem Mszañskim. Czêæ
pó³nocna Regionu Mszañskiego le¿y na terenie Beskidu Wyspowego, po³udniowa  na
terenie Gorców, a niewielki obszar gminy Mszana Dolna  na terenie Kotliny Rabczañskiej. Wszystkie te mezoregiony s¹ czêci¹ makroregionu 513.45 Beskidy Zachodnie
[Kondracki 2002]  rysunek 1.

Rys. 1. Po³o¿enie powiatu limanowskiego w mezoregionach fizyczno-geograficznych (ród³o:
Kondracki J. 2002).
Fig. 1. Location of the Limanowa district in physico-geographical mesoregions (source: Kondracki J. 2002)
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OKRELENIE ZNORMALIZOWANYCH WSKANIKÓW ISTOTNOCI
TERENU (ZWIT)
Do ustalenia wartoci znormalizowanych wskaników istotnoci terenu (ZWIT) przygotowano trzy równoleg³e podejcia do ich wyliczania, w zale¿noci od doboru zestawów wag korzystnoci:
 zestaw wag korzystnoci rolniczych  przygotowany przez ekspertów nauk rolniczych
oraz równoleg³y zestaw opracowany na podstawie ankiet przeprowadzonych wród rolników-praktyków utrzymuj¹cych siê z uprawy roli i rolin;
 zestaw wag korzystnoci rekreacyjno-turystycznych  przygotowany przez ekspertów
zajmuj¹cych siê zawodowo turystyk¹ i rekreacj¹ oraz równoleg³y zestaw opracowany
na podstawie ankiet wród osób nie bêd¹cych ekspertami, lecz posiadaj¹cych lub zamierzaj¹cych nabyæ nieruchomoæ o charakterze rekreacyjnym na terenach pozamiejskich;
 zestaw wag korzystnoci pozarolniczych, tj. dotycz¹cych drobnego przemys³u, transportu, budownictwa etc, przygotowany przez ekspertów zajmuj¹cych siê naukowo tymi
zagadnieniami.
Wszystkie przytoczone wskaniki s¹ wyliczane na podstawie ogólnego wzoru podanego przez Litwin (1997):
gdzie:

ZWIT(E) = kx + k x + ... + k n xn

E  okrelenie zbioru wag eksperckich/nieeeksperckich k1...kn opracowanych
na podstawie ankiet,
x1 xn  zespó³ znormalizowanych cech obszarów, pozwalaj¹cy na ujêcie jako porównywanych wszystkich badanych cech,
k1 kn  wagi eksperckie wybranego zbioru,
n = 1.. 29  numer badanej cechy (opis cech  Litwin 1997)

Obliczenia wykonano dla 3 gmin zachodniej czêci powiatu limanowskiego (Mszana
Dolna, Niedwied, Dobra). Szczegó³owy opis terenu zamieszcza Litwin [1997].
Na podstawie znormalizowanych wartoci cech i wag eksperckich wyliczono nowe
wskaniki: ZWIT(RE), ZWIT(RN), ZWIT(TE), ZWIT(TN) i ZWIT(PE).
Wskanik ZWIT(RE)  Znormalizowany Wskanik Istotnoci Terenu Rolniczo-Ekspercki, oparty na wagach ekspertów i rolników-naukowców.
Wskanik ten na badanym obszarze przyjmowa³ wartoæ od 6,80 (Dobra) do 11,49 (Kasinka Ma³a), rednio za wyniós³ 5,37. ZWIT(RE) stosunkowo najwy¿szy by³ we wsiach
z gminy Mszana Dolna (Glisne  1,98, Kasinka Ma³a  11,49), przy redniej dla gminy
8,14. Przeciêtne wartoci wskanika odnotowano we wsiach z gminy Niedwied  od
3,53 (Niedwied) do 6,49 (Porêba Wielka), przy redniej dla gminy 4,87. Najmniejsze
wartoci otrzymano w gminie Dobra od 6,80 (Dobra) do 8,49 (Stró¿a) przy redniej
3,30 (rys. 2).
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Rys. 2. Rozk³ad przestrzenny ZWIT(RE)
Fig. 2. ZWIT(RE) spatial resolution

Wskanik ZWIT(RN)  Znormalizowany Wskanik Istotnoci Terenu Rolniczo-Nieekspercki, oparty na wagach rolników nieekspertów.
Wartoci wskanika ZWIT(RN) na badanym terenie oscylowa³y miêdzy 1,27 (Niedwied) a 25,62 (Kasinka Ma³a), ze redni¹ wartoci¹ 11,84. Najwy¿szy jego poziom
stwierdzono we wsiach z gminy Mszana Dolna  6,26 (Glisne) i 25,62 (Kasinka Ma³a),

Rys. 3. Rozk³ad przestrzenny ZWIT(RN)
Fig. 3. ZWIT(RN) spatial resolution
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rednia dla gminy wynosi³a 17,73. Ni¿sze wartoci odnotowano we wsiach z gminy Dobra  5,35 (Gruszowiec) i 13,69 (Dobra), przy redniej dla gminy 9,51, natomiast najmniejsze uzyskano w gminie Niedwied  od 1,27 (Niedwied) do 11,87 (Porêba
Wielka) przy redniej 5,00 (rys. 3).
Wskanik ZWIT(TE)  Znormalizowany Wskanik Istotnoci Terenu Turystyczno-Ekspercki, oparty na wagach ekspertów z dziedziny turystyczno-rekreacyjnej.
Wskanik ZWIT(TE) na badanym obszarze przyj¹³ wartoci pomiêdzy 4,68 (Skrzydlna)
a 21,99 (Konina), ze redni¹ 11,29. Najwy¿sze jego wartoci charakteryzowa³y wsie
z gminy Niedwied  pomiêdzy 14,15 (Podobin) a 21,99 (Konina), przy redniej dla gminy 17,25. Ni¿sze wartoci otrzymano dla wsi z gminy Mszana Dolna  od 8,83 (Glisne)
do 17,53 (Kasinka Ma³a), przy redniej dla gminy 12,15. Najmniejsze odnotowano
w gminie Dobra  od 5,81 (Stró¿a) do 14,21 (Dobra), przy redniej 8,43 (rys. 4).

Rys. 4. Rozk³ad przestrzenny ZWIT(TE)
Fig. 4. ZWIT(TE) spatial resolution

Wskanik ZWIT(TN)  Znormalizowany Wskanik Istotnoci Terenu Turystyczno-Nieekspercki, oparty na wagach nieekspertów (w³acicieli posiad³oci rekreacyjnych na
terenach pozawiejskich).
Ogólnie na danym terenie jego wartoci wynosi³y od 5,48 (Por¹bka) do 26,73 (Konina),
przy redniej 11,74. Najwy¿sze wartoci wskanika ZWIT(TN) odnotowano w gminie
Niedwied  12,29 (Podobin) i 26,73 (Konina), przy redniej dla gminy 18,09. rednie
wartoci charakteryzowa³y wsie z gminy Mszana Dolna  od 8,88 (Glisne) do 16,40 (Lubomierz), przy redniej dla gminy 12,00, a najmniejsze wyst¹pi³y w gminie Dobra  od
5,48 (Por¹bka) do 12,06 (Gruszowiec), przy redniej 9,20 (rys. 5).
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Rys. 5. Rozk³ad przestrzenny ZWIT(TN)
Fig. 5. ZWIT(TN) spatial resolution

Wskanik ZWIT(PE)  Znormalizowany Wskanik Istotnoci Terenu Pozarolniczo-Ekspercki, oparty na wagach ekspertów zajmuj¹cych siê dzia³alnoci¹ pozarolnicz¹.
Jego wartoci na obszarze omawianych gmin wynosi³y od 6,83 (Glisne) do 22,80 (Kasinka Ma³a), ze redni¹ wartoci¹ 13,29. Najni¿szy poziom wskanika ZWIT(PE) stwierdzono we wsiach z gminy Mszana Dolna  6,83 (Glisne), a najwy¿szy 22,80 (Kasinka

Rys. 6. Rozk³ad przestrzenny ZWIT(PE)
Fig. 6. ZWIT(PE) spatial resolution
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Ma³a), ze redni¹ dla gminy 16,31. We wsiach z gminy Niedwied wysokoæ wskanika
ZWIT(PE) rozk³ada³a siê od 11,00 (Podobin) do 19,29 (Porêba Wielka), ze redni¹ dla
gminy 14,53. Najmniejsze wartoci uzyskano w gminie Dobra  od 6,01 (Gruszowiec) do
16,34 (Dobra), przy redniej 10,37 (rys. 6).
Dysponuj¹c wartociami poszczególnych wskaników, wyliczono tzw. ZWIT(S), czyli
znormalizowany wskanik sumaryczny, nios¹cy z sob¹ ca³oæ mo¿liwej informacji i bêd¹cy sum¹ wszystkich wskaników podstawowych:
ZWIT(S) = ZWIT(RE) + ZWIT(RN) + ZWIT(TE) + ZWIT(TN) + ZWIT(PE)
Wartoci tego wskanika wynosi³y od 27,96 (Gruszowiec) do 92,50 (Kasinka Ma³a),
a rednia wartoæ  do 53,54. Najwy¿sze jego wartoci uzyskano we wsiach z gminy
Mszana Dolna  32,78 (Glisne) i 92,50 (Kasinka Ma³a), ze redni¹ dla gminy 66,34. Nieco inny rozk³ad zanotowano na terenie gminy Niedwied  od 43,50 (Podobin) do 75,30
(Konina), ze redni¹ dla gminy 59,75. Najmniejsze wartoci ZWIT(S) wyst¹pi³y w gminie Dobra  od 27,96 (Gruszowiec) do 49,85 (Stró¿a), przy redniej 40,81 (rys. 7).

Rys. 7. Rozk³ad przestrzenny ZWIT(S)
Fig. 7. ZWIT(S) spatial resolution

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wsie znajduj¹ce siê na badanym terenie ze wzglêdu na swój górski charakter maj¹
doæ trudne warunki do prowadzenia dzia³alnoci rolniczej. Na podstawie wyliczonych
wskaników ZWIT(RE) i ZWIT(RN) stwierdzono wzglêdnie dobre warunki rolnicze dla
wsi Kasinka Ma³a (wartoci odpowiednio 11,49 i 25,62), £êtowe (10,95 i 18,83), Lubomierz (8,74 i 19,25), Mszana Górna (10,18 i 20,32) i Olszówka (9,35 i 18,43).
Kasina Wielka szacowana za pomoc¹ ZWIT(RE) (5,60, gdy rednia wynosi³a 5,38) do³¹Administratio Locorum 8(2) 2009
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czy³a do wymienionej uprzednio grupy o dobrych warunkach, osi¹gaj¹c wartoæ
ZWIT(RN) 19,47 (rednia 11,82). Ró¿nica ta wynika g³ównie z faktu priorytetowo traktowanego przez rolników profesjonalnych zagadnienia nowoczesnej zabudowy i infrastruktury komunikacyjnej (cechy modelu nr 11 i 16  Litwin (1997, 2004), za³¹cznik A).
Szczególnie trudne warunki rolnicze, wed³ug ZWIT(RE), zanotowano we wsi Dobra,
gdzie wskanik przyj¹³ wartoæ ujemn¹ (6,80), a tak¿e we wsiach Glisne (1,98), Gruszowiec (1,37), Jurków (2,58) i Por¹bka (1,61). Analizuj¹c analogiczn¹ wartoæ wskanika
ZWIT(RN), do wsi o niskich walorach rolniczych zaliczono tak¿e Koninê (4,63), Niedwied (1,27) i Podobin (2,23). Wynika to ze zdecydowanie negatywnej oceny przez
rolników profesjonalnych wystêpowania we wsi obszarów terenu chronionego (cechy
modelu 22a i 22b), co do którego eksperci podeszli neutralnie. Wyj¹tkowo nisko oceniona
Dobra tym razem nie wystêpuje w najgorszej grupie, osi¹gaj¹c wartoæ tego wskanika nieco wy¿sz¹ od redniej (13,69, przy redniej 11,82). Poza niedocenianym przez ekspertów
stosunkiem liczby nowoczesnej zabudowy do ca³ej liczby budynków pojawia siê tutaj czynnik wystêpowania w Dobrej plantacji wieloletnich (cecha modelu 28d), wysoko oceniany
przez rolników profesjonalnych i niewystêpuj¹cy nigdzie indziej na badanym obszarze.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e mimo wysokiego wspó³czynnika korelacji miêdzy wagami nale¿¹cymi do ZWIT(RE) i ZWIT(RN) (istotny statystycznie  0,741), wartoci przyjmowane przez ZWIT(RN) s¹ rednio ponad dwukrotnie wy¿sze  wynika to z bardziej marginalnego ich traktowania w ankietach przez osoby niezajmuj¹ce siê na co dzieñ
rolniczymi badaniami teoretycznymi.
Analizuj¹c parê wskaników rekreacyjno-turystycznych ZWIT(TE) i ZWIT(TN), nale¿y zwróciæ uwagê na grupê wsi szczególnie wysoko ocenionych  Koninê (odpowiednio 21,99 i 26,73), Porêbê Wielk¹ (17,07 i 19,78), Kasinkê Ma³¹ (17,53 i 15,06), Kasinê
Wielk¹ (16,04 i 14,99) i Niedwied (15,80 i 13,58). W przypadku ZWIT(TN) do wymienionej grupy wysoko ocenianych terenów dochodzi tak¿e Lubomierz (14,77 i 16,40).
Wynika to z wiêkszego docenienia przez nieekspertów terenów bardziej zró¿nicowanych
pod wzglêdem rzeby, a tak¿e piêkna architektury drewnianej (cechy modelu 3 i 13).
Z grupy tej znika natomiast Niedwied, gdy¿ ludzie szukaj¹cy wypoczynku pozamiejskiego za czynniki niekorzystne uznali cis³¹ zabudowê i du¿¹ liczbê mieszkañców wsi
(cechy modelu 6,7 i 19), co nie przeszkadza³o ekspertom. Wsie wysoko oceniane pod k¹tem rekreacyjno-turystycznym to g³ównie wsie typu III, o du¿ej powierzchni upraw lenych i le¿¹ce wy¿ej nad poziomem morza.
Nisko turystycznie ocenione wsie nale¿¹ do terenów typowo rolniczych lub o równowadze gospodarki rolno-lenej. Wed³ug ZWIT(TE) s¹ to: Gruszowiec (7,94), Por¹bka
(7,65), Przenosza (4,68), Skrzydlna (6,35), Stró¿a (5,81) i Wola Skrzydlañska (7,32),
a wed³ug ZWIT(TN) dochodz¹ do tej grupy jeszcze Glisne (8,88) i Chyszówki (8,73).
W dwóch ostatnich przypadkach powodem ni¿szej oceny przez nieekspertów jest nadmieniona wczeniej preferencja wiêkszego rozproszenia wsi i mniejszej liczby mieszkañców,
dodatkowym czynnikiem ujemnym okaza³ siê pasmowy uk³ad dzia³ek (cecha modelu 27b).
Analizowane wskaniki charakteryzuj¹ siê ni¿szym ni¿ w przypadku wskaników rolniczych wspó³czynnikiem korelacji  0,585 (tak¿e istotnym statystycznie), a mimo to nie
wystêpuje tu zjawisko nadwartociowania wskanika nieprofesjonalnego  rednie s¹
bardzo zbli¿one i wynosz¹ odpowiednio 11, 29 w przypadku ZWIT(TE) i 11,84 w przypadku ZWIT(TN). Najprawdopodobniejsz¹ przyczyn¹ tego zjawiska jest fakt, i¿ osoby
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ankietowane pochodzi³y z terenów miejskich i dysponowa³y zbli¿onym stopniem wykszta³cenia.
Wskanik ZWIT(PE) nie posiada swojego odzwierciedlenia w badaniach nieeksperckich, a wsie wykazane za jego pomoc¹ jako szczególnie atrakcyjne le¿¹ w pobli¿u du¿ego miasta (Mszany Dolnej) b¹d przy g³ównych trasach rejonu. Nale¿¹ do nich: Kasinka
Ma³a (22,80), Kasina Wielka (21,31), Mszana Górna (19,63), Lubomierz (17,21) i Porêba Wielka (19,29). Niski ZWIT(PE) otrzyma³y wsie ma³e, le¿¹ce poza g³ównymi szlakami komunikacyjnymi: Glisne (6,83), Chyszówki (9,02), Gruszowiec (6,01), Por¹bka
(8,91), Przenosza (8,87) i Wilczyce (8,03).
Na postawie wartoci przyjêtych przez ogólny wskanik sumaryczny mo¿na wyodrêbniæ tereny o charakterystyce wskazuj¹cej na du¿e mo¿liwoci rozwoju jak:
 wsie silnie rozwiniête turystycznie wykazuj¹ce mo¿liwoci rozwoju, mimo braku silnego wsparcia rolnictwa  Konina (75,30) czy Porêba Wielka (74,51),
 wsie o silnym rolnictwie i du¿ych mo¿liwociach pozarolniczych wynikaj¹cych np.
z bliskoci miasta, mog¹cych poradziæ sobie mimo braku silnych atrakcji turystycznych  Mszana Górna (73,75).
Najwy¿sz¹ wartoæ wskanika ZWIP(S) odnotowano w Kasince Ma³ej  92,50, co
wskazuje na bardzo du¿y jej potencja³  wszystkie wskaniki cz¹stkowe s¹ tutaj powy¿ej
odpowiednich rednich. Pozosta³e miejscowoci rejonu o du¿ym potencjale mieszcz¹ siê
w przedziale 73,7577,37 (Kasina Wielka 77,37, Lubomierz 76,38, Konina 75,30, Porêba Wielka 74,31, Mszana Górna 73,75).
Wsie o najni¿szym ZWIT(S) to wsie o zdecydowanie mniejszej liczbie ludnoci, le¿¹ce
poza g³ównymi trasami komunikacyjnymi, przewa¿nie pozbawione walorów turystycznych
i ze s³abym rolnictwem. Wskanik dla piêciu najs³abszych wsi waha siê miêdzy 27,96
a 39,62. (Gruszowiec 27,96, Por¹bka 31,08, Glisne 32,78, Przenosza 35,42, Wilczyce 39,62).
PODSUMOWANIE
Z przeprowadzonej analizy wskaników ZWIT widaæ, ¿e na badanym terenie:
 wystêpuj¹ generalnie trudne warunki do uprawy roli, tylko kilka wsi w gminie Mszana
Dolna posiada wysokie wskaniki rolnicze predestynuj¹ce je do takiego w³anie zagospodarowania przestrzeni;
 wystêpuj¹ wzglêdnie dobre warunki do uprawiania turystyki i rekreacji, szczególnie na
tym tle odznaczaj¹ siê wsie le¿¹ce czêciowo w Gorczañskim Parku Narodowym lub
w jego otulinie;
 wystêpuj¹ doæ dobre warunki do dzia³alnoci pozarolniczej, wyj¹tkiem jest tutaj kilka
wsi z gminy Dobra, ma³o zaludnionych i le¿¹cych z dala od g³ównych szlaków komunikacyjnych.
Wskaniki sumaryczne ZWIT uwypuklaj¹ pozytywne i negatywne cechy badanych terenów  w szczególnoci:
 dobre cechy rolnicze kilku wsi z gminy Mszana Dolna;
 dobre cechy turystyczne wsi po³o¿onych na terenie GPN;
 s³abe mo¿liwoci rozwoju zrównowa¿onego dla kilku wsi gminy Dobra, dla których
ZWIT(S) nie osi¹gn¹³ 40.
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SPATIAL STRUCTURE VALUATION WITH NORMALIZED LAND
REVELANCE INDICATORS
Abstract. The aim of the study was to extend the WIT model (land revelance indicators)
by a normalization all of comparable values and the addition of two additional sets
of weights associated with the extra-experts activity. It enabled creation of ZWIT
indicators (normalized land revelance indicators), receiving less flat values from original
WIT adopted in the model base.
The analysis of ZWIT indicators you can see that in the investigated area:
 conditions for land cultivation are generally difficult, only a few villages in the
municipality of Mszana Dolna have a high value of agricultural indicators, which
predestine them to developed area in this scope;
 conditions for hiking and recreation are relatively good, especially in several villages
lying in Gorczañski Park Narodowy, either in its lag;
 conditions for non-agricultural activities are fairly good, except for a few villages of the
municipality of Dobra, which are little-populated and lie away from the main traffic
routes;
 weak possibilities of balanced growth for several villages lying on rural municipalities
of Dobra, for whcih ZWIT(S) is not reached value of 40.
Key words: attributes creating the value, landscape valuation, development of rural
mountain
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ZA£¥CZNIK A. ZESTAW CECH PRZYJÊTYCH DO BADAÑ
1) Przeciêtna wysokoæ n.p.m.
2) Wskanik bonitacji gleb  wyliczony na podstawie zasobów poszczególnych klas bonitacyjnych na terenie danej wsi. Im wskanik jest ni¿szy, tym ni¿sza jest rednia klasa bonitacyjna gleby.
3) Wskanik urzebienia Steinhausa  wyliczony na podstawie metody opisanej przez
Steinhausa [1966], okrela zró¿nicowanie topograficzne badanego terenu, im wskanik jest wy¿szy, tym teren ma bardziej urozmaicon¹ rzebê.
4) Wskanik skupienia wsi  stosunek terenu zabudowanego do ca³ociowej powierzchni wsi. Im wskanik jest ni¿szy, tym wie jest bardziej skupiona [Paw³owski 1973].
5) rednia odleg³oæ miêdzy zagrodami  wartoæ wspomagaj¹ca wizualizacjê sposobu
zabudowy wsi.
6) Wskanik kszta³tu wsi  okrelany na podstawie kszta³tu wsi [Kostrubiec 1969]. Im
bardziej kszta³t wsi jest zbli¿ony do kwadratu, tym wspó³czynnik jest wiêkszy, im
kszta³t wsi rozci¹gniêty  tym wspó³czynnik mniejszy.
7) Liczba zagród na km2  okrela gêstoæ zabudowy wsi.
8) rednia wielkoæ zagrody  wartoæ informuj¹ca o redniej wielkoci zagrody w danej wsi z uwzglêdnieniem wszystkich budynków gospodarczych.
9) Liczba budynków  wartoæ u¿ywana do obliczeñ jako stosunek do powierzchni wsi.
10) Liczba budynków wzniesionych do roku 1944  wartoæ okrelaj¹ca w przybli¿eniu
liczbê budynków wybudowanych tradycyjnymi technologiami i w stylu charakterystycznym dla danej okolicy. Do obliczeñ u¿ywana wartoæ stosunku do ogólnej liczby budynków.
11) Liczba budynków wzniesionych po roku 1944  wartoæ okrelaj¹ca w przybli¿eniu
liczbê budynków wybudowanych za pomoc¹ ró¿norodnych technologii wprowadzonych po II wojnie wiatowej, przewa¿nie bez zachowania charakterystycznego stylu
w architekturze. Do obliczeñ u¿ywana wartoæ stosunku do ogólnej liczby budynków.
12) Liczba budynków wybudowanych z materia³ów niepalnych  wartoæ okrelaj¹ca
liczbê budynków wybudowanych w technologiach typu: ceg³a, pustak, beton. Do obliczeñ u¿ywana wartoæ stosunku do ogólnej liczby budynków.
13) Liczba budynków wybudowanych z materia³ów palnych  wartoæ okrelaj¹ca liczbê
budynków drewnianych. Do obliczeñ u¿ywana wartoæ stosunku do ogólnej liczby
budynków.
14) Typ w³asnoci budynków  stosunek liczby budynków prywatnych we wsi do ogólnej
liczby budynków.
15) Powierzchnia przeznaczona pod zabudowê  wielkoæ liczona w ha, do obliczeñ u¿ywana wartoæ stosunku do ogólnej powierzchni wsi.
16) Powierzchnia przeznaczona pod komunikacjê  wielkoæ liczona w ha, do obliczeñ
u¿ywana wartoæ stosunku do ogólnej powierzchni wsi.
17) Powierzchnia przeznaczona pod uprawê  wielkoæ liczona w ha, do obliczeñ u¿ywana wartoæ stosunku do ogólnej powierzchni wsi.
18) Wskanik liczby cieków wodnych  wspó³czynnik okrelaj¹cy stosunek d³ugoci cieków na terenie wsi do jej ogólnej powierzchni.
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19) Liczba sta³ych mieszkañców  wartoæ okrelaj¹ca liczbê mieszkañców zameldowanych na sta³e we wsi.
20) Procent ludnoci utrzymuj¹cej siê z rolnictwa  wartoæ okrelaj¹ca stosunek liczby
mieszkañców utrzymuj¹cych siê z rolnictwa do ogólnej liczby sta³ych mieszkañców wsi.
21) Dominuj¹cy charakter terenu wsi  wartoæ 1 przypisywana jednemu z nastêpuj¹cych
typów terenowych, pozosta³e cechy otrzymuj¹ wartoæ 0:
a) równinny
b) falisty
c) pagórkowaty
d) górski.
22) Szczególne walory krajobrazowe  wartoæ okrelaj¹ca wystêpowanie (1) lub brak (0)
ka¿dej z wymienionych cech:
a) parki narodowe
b) obszary chronionego krajobrazu
c) lasy chronione
d) inne walory.
23) Dominuj¹cy typ zabudowy  wartoæ 1 jest przypisywana typowi zabudowy, do którego zostaje przyporz¹dkowana wie, pozosta³e typy otrzymuj¹ wartoæ 0:
a) jednodro¿ny zwarty
b) jednodro¿ny luny
c) placowy
d) wielodro¿ny
e) rozproszony
f) miejski.
24) Liczba gospodarstw indywidualnych o powierzchni 0,511,99 ha. Do obliczeñ u¿ywana wartoæ stosunku do ogólnej liczby gospodarstw.
25) Liczba gospodarstw indywidualnych o powierzchni 2,009,99 ha. Do obliczeñ u¿ywana wartoæ stosunku do ogólnej liczby gospodarstw.
26) Liczba gospodarstw indywidualnych o powierzchni powy¿ej 10,00 ha. Do obliczeñ
u¿ywana wartoæ stosunku do ogólnej liczby gospodarstw.
27) Dominuj¹ce typy uk³adów dzia³ek  wartoæ 1 jest przypisywana uk³adowi dzia³ek
dominuj¹cemu we wsi, pozosta³e typy otrzymuj¹ wartoæ 0:
a) blokowe
b) pasmowe
c) blokowo-pasmowe.
28) Elementy terenowe ograniczaj¹ce czynnoci geodezyjne prowadz¹ce do zmiany uk³adu dzia³ek  wartoæ okrelaj¹ca wystêpowanie (1) lub brak (0) ka¿dej z nastêpuj¹cych cech:
a) nie wystêpuj¹
b) skarpy, w¹wozy
c) nachylenia terenu
d) plantacje wieloletnie
e) inne.
29) Powierzchnia przeznaczona pod lasy i inne typy zadrzewienia  wielkoæ liczona
w ha, do obliczeñ u¿ywana wartoæ stosunku do ogólnej powierzchni wsi.
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ZA£¥CZNIK B. SZCZEGÓ£OWE OKRELENIE OBSZARU BADAÑ
Na badanym terenie le¿¹ 24 wsie, przyporz¹dkowane administracyjnie do trzech gmin:
 Mszana Dolna  wsie: Glisne, Kasina Wielka, Kasinka Ma³a, £êtowe, £ostówka,
Lubomierz, Mszana Górna, Olszówka i Raba Ni¿na (przy czym sama Mszana Dolna
ze wzglêdu na swój odmienny, miejski charakter nie jest obiektem badañ);
 Dobra  wsie: Chyszówki, Dobra, Gruszowiec, Jurków, Por¹bka, Pó³rzeczki, Przenosza,
Skrzydlna, Stró¿a, Wilczyce i Wola Skrzydlañska;
 Niedwied  wsie: Konina, Niedwied, Podobin i Porêba Wielka.
Zaakceptowano do druku  Accepted for print: 18.06.2009
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ATRYBUTY KSZTA£TUJ¥CE CENY LOKALI
MIESZKALNYCH NA PRZYK£ADZIE MIASTA OLSZTYNA
Oksana Kuryj, Jan Kuryj
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Realizacja efektywnej gospodarki rynkowej wymaga znajomoci mechanizmów i atrybutów, które bezporednio lub porednio wp³ywaj¹ na liczbê transakcji nieruchomoci. Znajomoæ poszczególnych praw i cech rynku nieruchomoci stanowi podstawê
do podejmowania ró¿norodnych decyzji zwi¹zanych z gospodarowaniem, zarz¹dzaniem
i obrotem nieruchomociami. W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne podstawy funkcjonowania rynku nieruchomoci oraz dokonano analizy segmentu rynku lokalnego obejmuj¹cego lokale mieszkalne na terenie miasta Olsztyna.
Podjêto próbê wyspecyfikowania atrybutów, które maj¹ realny wp³yw na liczbê zawieranych transakcji sprzeda¿y nieruchomoci lokalowych oraz oszacowano stopieñ ich wp³ywu na ceny transakcyjne.
S³owa kluczowe: rynek nieruchomoci, nieruchomoæ lokalowa, atrybuty nieruchomoci,
analiza statystyczna

WSTÊP
Nieruchomoci lokalowe to jeden z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê segmentów gospodarki nieruchomociami. Postrzegane s¹ jako inwestycje kapita³owe ciesz¹ce siê zainteresowaniem inwestorów i deweloperów dzia³aj¹cych na rynku nieruchomoci, którzy nastawieni s¹ na czerpanie korzyci u¿ytkowych b¹d finansowych. Lokale mieszkalne
zaspokajaj¹ elementarne i spo³eczne potrzeby cz³owieka. Rynek ten zosta³ zdominowany
przez niezwykle wysokie ceny transakcyjne, co uniemo¿liwia mniej zamo¿nej czêci spo³eczeñstwa osi¹gniêcie minimum egzystencji. Nabycie nieruchomoci lokalowej na potrzeby bytowe to wa¿na i nie³atwa decyzja, któr¹ czêsto musi podj¹æ inwestor indywidualny, ze wzglêdu na znaczne zró¿nicowanie rynku mieszkaniowego. Potencjalni nabywcy
maj¹ do wyboru zakup mieszkania na rynku pierwotnym  gdzie ceny s¹ zawy¿one b¹d
wtórnym.
Adres do korespondencji  Corresponding author: Jan Kuryj, Katedra Gospodarki
Nieruchomociami i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Prawocheñskiego 15, 10-724 Olsztyn, e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl; Oksana Kuryj,
e-mail: okuryj@mb.gov.pl
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G³ównym celem pracy jest scharakteryzowanie elementów, które odgrywaj¹ istotn¹
rolê w kszta³towaniu ceny lokali mieszkalnych w Olsztynie. W celu realizacji postawionego problemu dokonano, na podstawie przegl¹du literatury, charakterystyki rynku lokali
mieszkalnych i preferencji potencjalnych nabywców. W czêci badawczej przeprowadzono analizê czynników, których wp³yw na cenê i liczbê transakcji jest najbardziej zauwa¿alny. Przedmiotem analizy by³y nieruchomoci lokalowe mieszkalne znajduj¹ce siê na
wybranych osiedlach Olsztyna. Badania obejmuj¹ lata 20052007, gdy¿ w tym okresie
zaobserwowano w Polsce gwa³towny wzrost cen lokali mieszkalnych.
CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOCI LOKALOWYCH
Rynek nale¿y do podstawowych i najczêciej omawianych kategorii ekonomicznych.
Jest pojêciem niezwykle obszernym i zró¿nicowanym, dlatego te¿ niezwykle trudne jest
jego jednoznaczne zdefiniowanie.
Rynek nieruchomoci jest form¹ nawi¹zywania kontaktu miêdzy nabywaj¹cymi
i zbywaj¹cymi w celu ustalenia warunków transakcji, czyli sposobu, miejsca i czasu jej
realizacji, wysokoci ekwiwalentu lub innej rekompensaty oraz spe³nienia ustaleñ prawnych kryj¹cych siê za transakcj¹. Jest to ogó³ stosunków wymiennych miêdzy sprzedaj¹cymi i kupuj¹cymi, którzy zg³aszaj¹ zapotrzebowanie znajduj¹ce potwierdzenie w sile
nabywczej [Kucharska-Stasiak 2006]. Rynek to równie¿ sfera, wewn¹trz której dzia³aj¹
mechanizmy tworz¹ce ceny, gdzie zmianie tytu³u w³asnoci towarzyszy najczêciej przemieszczenie towaru bêd¹cego przedmiotem transakcji.
W literaturze przedmiotu rynek nieruchomoci okrelany jest jako:
 miejsce realizacji decyzji zwi¹zanych z procesem obrotu nieruchomociami,
 suma wszystkich transakcji nieruchomoci w kraju,
 zbiór mechanizmów, za pomoc¹ których przekazywane s¹ prawa i udzia³y w nieruchomociach, ustalane ceny oraz przemieszczane ró¿ne sposoby u¿ytkowania gruntów,
 ogó³ warunków, w których odbywa siê transfer praw do nieruchomoci i zawierane s¹
umowy stwarzaj¹ce wzajemne prawa i obowi¹zki, po³¹czone z w³adaniem nieruchomociami [Ka³kowski 2003, Kucharska-Stasiak 2006, Kisilowska 2004].
Przedstawione definicje maj¹ wiele elementów wspólnych. Rynek nieruchomoci jest
struktur¹ obejmuj¹c¹ ukszta³towany zbiór wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych uczestników
procesów oferowania i wymiany nieruchomoci oraz warunków, w których realizowane
s¹ te procesy. Zbiór uczestników rynku nieruchomoci tworz¹ podmioty wymiany charakteryzuj¹ce siê specyficznymi cechami, przedmioty wymiany i elementy rynku [Ka³kowski
2003].
Specyfika rynku nieruchomoci wynika z cech nieruchomoci i praw do jej posiadania. Decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku nieruchomoci odznaczaj¹ siê pewnymi
specyficznymi cechami. Nale¿y do nich przede wszystkim: wysoka wartoæ nieruchomoci,
wysoki udzia³ kapita³u obcego, d³ugi okres u¿ytkowania, ma³a p³ynnoæ nieruchomoci,
deficytowoæ, niedoskona³oæ, niepowtarzalnoæ oraz du¿y zakres interwencji pañstwa.
Elementami funkcjonowania rynku nieruchomoci s¹: prawo w³asnoci, bezpieczeñstwo transakcji, swoboda obrotu i uczestnictwa w mechanizmach rynkowych wszystkich
zainteresowanych, lokalizacja nieruchomoci. Ten ostatni element oceniany jest g³ównie
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z subiektywnego punktu widzenia stron transakcji. Niezale¿nie od subiektywnego zabarwienia dokonywanych ocen, dominuje tendencja do zaspokajania potrzeb. Jest ona szczególnie
widoczna wraz z rozwojem gospodarczym i wywo³anym przez niego wzrostem finansowym mo¿liwoci spo³eczeñstwa. St¹d te¿ nale¿y zwróciæ uwagê na inne czynniki sprzyjaj¹ce rozwojowi tego specyficznego rynku, takie jak: poziom dobrobytu, poziom inflacji,
poziom oszczêdnoci, otwartoæ rynku, rozwój postêpu technicznego, koniunktura i sytuacja na rynku nieruchomoci, a tak¿e element subiektywnych oczekiwañ, czyli dzia³alnoæ spekulacyjn¹ [Bryx 2007].
Niezwykle wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na funkcjonowanie rynku nieruchomoci
jest cena, która w du¿ej mierze decyduje o wielkoci poda¿y nieruchomoci i popytu.
Im jest ona wy¿sza, tym oferta staje siê bogatsza. Niska cena natomiast zniechêca klientów, a wiêc oddzia³uje na zmniejszenie poda¿y. Specyfika rynku jest odzwierciedleniem
specyficznych cen nieruchomoci, które s¹ inwestycj¹ niezwykle kapita³och³onn¹, a ka¿de zwiêkszenie powierzchni u¿ytkowej jest d³ugotrwa³e i kosztowne. W rezultacie szybka
reakcja, po stronie poda¿y, na wzrost ceny jest praktycznie niemo¿liwa.
Funkcjonowanie rynku nieruchomoci mieszkaniowych odznacza siê, takimi czynnikami jak:
 powszechnoæ zaspokajania potrzeb mieszkaniowych  potrzeby mog¹ byæ zaspokojone poprzez nabycie prawa w³asnoci lub prawa najmu mieszkania, co powoduje,
¿e ten rynek nie jest rynkiem jednolitym i obejmuje rynek u¿ytkowników-w³acicieli
i rynek u¿ytkowników-najemców;
 dwoistoæ funkcji, które pe³ni lokal mieszkalny  pe³ni funkcjê spo³eczn¹
i ekonomiczn¹ (tj.: lokata kapita³u, instrument umo¿liwiaj¹cy powiêkszenie kapita³u);
 odmienne ramy prawne w porównaniu z innymi sektorami nieruchomoci  stanowi¹ wyraz interwencjonizmu pañstwa, instrumentami tego interwencjonizmu jest planowanie przestrzenne i polityka podatkowa, które mog¹ zachêcaæ do gromadzenia
gruntów, podbijania ich ceny oraz udostêpniania pod zabudowê.
Miernikiem ceny mo¿e byæ wartoæ nieruchomoci, uregulowana prawnie jako najbardziej prawdopodobna cena, któr¹ mo¿na uzyskaæ za nieruchomoæ na swobodnie
dzia³aj¹cym rynku. Wp³yw na wartoæ nieruchomoci ma szereg ró¿norakich czynników,
których systematykê mo¿na przedstawiæ w nastêpuj¹cy sposób:
 czynniki fizyczne i rodowiskowe  charakteryzuj¹ materialne cechy rodowiska naturalnego oraz sztucznie wytworzonego przez cz³owieka;
 czynniki ekonomiczne  obejmuj¹ si³y dzia³aj¹ce na wielkoæ popytu i poda¿y nieruchomoci oraz proporcje pomiêdzy nimi;
 czynniki prawne  swoboda udzia³u w transakcjach, swoboda obrotu nieruchomociami, system podatków i op³at zwi¹zanych z obrotem nieruchomociami oraz z posiadaniem nieruchomoci, system ulg podatkowych dla inwestorów, itp.;
 czynniki demograficzne  dotycz¹ sytuacji demograficznej regionu lub kraju, wielkoci i struktury rodziny, np. wzrost udzia³u w populacji ludnoci w wieku zawierania
zwi¹zków ma³¿eñskich prowadzi do wzrostu popytu na mieszkania;
 czynniki socjalne  styl ¿ycia, moda, przyzwyczajenia, otoczenie nieruchomoci,
s¹siedztwo, dostêpnoæ us³ug, dostêpnoæ centrów handlowych i produkcyjnych
[Kucharska-Stasiak 2006].
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ANALIZA RYNKU LOKALI MIESZKALNYCH W OLSZTYNIE
W celu okrelenia wp³ywu czynników na rynek nieruchomoci lokalowych mieszkalnych w Olsztynie przeprowadzono analizê rynku. W pierwszym etapie okrelono udzia³
zasobów mieszkaniowych z uwzglêdnieniem prawa w³asnoci przynale¿nego do gminy
Olsztyn, spó³dzielni mieszkaniowych, zak³adów pracy, Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego (TBS), osób fizycznych i pozosta³ych podmiotów. Ogó³em w granicach miasta
Olsztyn wyodrêbnionych jest 66 506 lokali mieszkalnych o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej równej 3 843 878 m2. Szczegó³ow¹ analizê poszczególnych zasobów przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1. Zasoby mieszkaniowe w miecie Olsztyn
Table 1. Housing stock in city Olsztyn

Zasób
Stock

Liczba
mieszkañ
Number
of flats

Wskanik
Wskanik liczby
Udzia³ w ogólnej
Udzia³
£¹czna
pow. u¿yt. na mieszk. na stat.
pow. u¿ytk. liczbie lokali [%] w pow. u¿ytk.
1 miszkañca
4 os. rodzinê
Share in general
[%]
[m2]
Index of area Index of number
number of flats Share in area
Total area
of flats on one
on one
[%]
[%]
[m2]
family
occupant

Komunalny

7637

347 200

11,48

9,03

1,99

0,17

Spó³dzielczy

34 225

1 713 297

51,46

44,57

9,80

0,78

Zak³adów pracy

1840

89 768

2,77

2,34

0,51

0,04

TBS

579

26 539

0,87

0,69

0,15

0,01

19 583

1 525 739

29,44

39,69

8,72

0,45

2642

141 335

3,972

3,68

0,81

0,06

66 506

3 843 878

100

100

21,98

1,52

Prywaty
Pozosta³ych
podmiotów
Ogó³em
Total

Jak wynika z analizy, najwiêkszy udzia³ liczby lokali mieszkalnych w granicach administracyjnych Olsztyna stanowi zasób spó³dzielni mieszkaniowych  ok. 51,5% oraz zasób prywatny  29,4%. Zasób lokali komunalnych (gminnych) wynosi 11,5%, co plasuje
go na trzecim miejscu w Olsztynie. Analiza powierzchni u¿ytkowej lokali mieszkalnych
w poszczególnych zasobach równie¿ zachowuje hierarchiê tej struktury w³asnoci na rynku olsztyñskim. Powierzchnia u¿ytkowa lokali mieszkalnych w przeliczeniu na jednego
mieszkañca Olsztyna stanowi 21,98 m2, natomiast analiza liczby lokali mieszkalnych
w przeliczeniu na statystyczn¹ czteroosobow¹ rodzinê wskazuje, ¿e w Olsztynie przypada
1,5 lokalu mieszkalnego na rodzinê.
W drugim etapie badañ, na podstawie zgromadzonych danych o transakcjach lokalami mieszkalnymi w wybranych losowo osiedlach Olsztyna (osiedla: Jaroty, Nagórki,
Kêtrzyñskiego, Pieczewo i Podgrodzie), dokonano analizy transakcji, przeliczaj¹c je na
liczbê mieszkañców zamieszkuj¹cych obszar badawczy (miasto Olsztyn) i wytypowane
do badañ osiedla. Wyniki analizy zestawiono w tabeli 2.
Jak wynika z tabeli, w analizowanym okresie na obszarze Olsztyna zanotowano ³¹cznie
2609 transakcji lokalami mieszkalnymi. Na badanych osiedlach zawarto ok. 37,5% ogó³u
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Tabela 2. Charakterystyka transakcji w latach 20052007
Table 2. The characteristics of the transaction in years 20052007
Lata 20052007
Years 20052007
liczba transakcji lokalami mieszkalnymi
the number of transaction the flats
Nazwa osiedla
District

Jaroty
Kêtrzyñskiego

liczba
mieszkañców
occupations
number

³¹czna liczba
total number

udzia³
transakcji
[%]
share of
transaction
[%]

29 286

569

wskanik w przeliczeniu na
index count on
1000 mieszkañców
1000 inhabitants

1000 w wieku
produkcyjnym
1000 inhabitants in
productive age

21,81

19,43

5,06
0,84

7956

95

3,64

11,94

Nagórki

12 754

91

3,49

7,14

0,81

Pieczewo

11 005

73

2,80

6,63

0,65

Podgrodzie

11 704

148

5,67

12,64

1,32

Olsztyn

174 941

2609

100,00

14,91

23,18

transakcji zaobserwowanych w Olsztynie. Procentowo najwiêcej transakcji przeprowadzono na osiedlu Jaroty  21,81%, natomiast najmniej na osiedlach: Kêtrzyñskiego (3,64%),
Nagórki (3,49%) i Pieczewo (2,80%). Procentowy udzia³ transakcji na poszczególnych
osiedlach w ogólnej ich liczbie (przyjêtych do badañ transakcji) przedstawia rysunek 1.
7%

9%

10%
15%

Nagórki
Kętrzyńskiego
Podgrodzie
Jaroty
Pieczewo

59%

Rys. 1.
Fig. 1.

Udzia³ transakcji na badanych osiedlach w ogólnej liczbie transakcji
The share of the transaction in examined districts in the total number of the transaction

Analizê cen transakcyjnych lokali mieszkalnych na badanym obszarze przeprowadzono w oparciu o ceny jednostkowe powierzchni u¿ytkowej lokali. Na tej podstawie dla porównywania sprzedanych lokali obliczono miary po³o¿enia, tj. przeciêtn¹ cenê transakcyjn¹, odchylenie standardowe, modê i jej liczebnoæ oraz medianê. Wyniki analizy
zamieszczono w tabeli 3.
Na tej podstawie mo¿na wywnioskowaæ, ¿e rednie ceny transakcyjne w badanym
okresie kszta³towa³y siê na poziomie ok. 3000 z³/m2 powierzchni u¿ytkowej. Wyj¹tek
w tym przypadku stanowi³y osiedla Nagórki i Pieczewo, gdzie rednia cena by³a na nieznacznie ni¿szym poziomie, tj. ok. 2940 z³/m2. Najwy¿sz¹ redni¹ cenê zaobserwowano
na osiedlu Kêtrzyñskiego. Mo¿e byæ to uwarunkowane bliskoci¹ tego osiedla w stosunku do centrum miasta.
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Tabela 3. Analiza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych na obszarze badawczym i ich zmiany w okresie
badawczym
Table 3. The analysis of flat prices on the research area and their changes in the test period

Osiedla
District
Cena rednia  average
Price
mediana  median
[1 m2]
moda  modal value

Jaroty

Kêtrzyñskiego

Nagórki

Pieczewo

Podgrodzie

£¹cznie
Total

3 050,75

3 574,36

2 977,83

2 895,55

3 024,316

3 079,30

2 699,75

2 938,03

2 708,80

2 362,03

2 742,350

2 708,48

3 000,00

6 206,00

2 500,00

2 140,00

wielokr.

3 000,00

18

5

7

2



22

1 030,63

1 541,93

832,81

1 081,30

851,63

1 065,85

2,96

10,09

3,84

5,15

7,58

3,88

liczebnoæ mody
numer of modal value
Odchylenie stand. redniej
Standard deviation
Wskanik zmiany cen za lata
20052007 [%/m- c]
Index of price changes
in years 20052007

Oceniaj¹c medianê i modê, mo¿na zaobserwowaæ znaczne zró¿nicowanie cen transakcyjnych. Na postawie mediany, jako miary po³o¿enia, mo¿na stwierdziæ, ¿e osiedle Pieczewo w badanym okresie cechowa³y najni¿sze ceny w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, natomiast osiedle Kêtrzyñskiego  najwy¿sze (2938 z³/m 2). Mieszkania na
pozosta³ych osiedlach mia³y za ceny zbli¿one do zbiorowoci generalnej, tj. 2700 z³/m2.
W tym przypadku obserwacje te potwierdza moda, która wskazuje na liczebnoæ transakcji
o okrelonej wysokoci ceny. Najczêciej najwy¿sze ceny osi¹ga³y lokale mieszkalne na
osiedlu Kêtrzyñskiego, gdzie zawarto m.in. piêæ transakcji o cenie 6206 z³/m2. Na Jarotach
poziom cen, na podstawie mody dla 18 transakcji, wyniós³ natomiast 3000 z³/m2.
W tabeli 3 okrelono równie¿ liniowy wskanik zmiany cen z tytu³u up³ywu czasu (w %)
na 1 miesi¹c. Do okrelenia tendencji zmiany cen zastosowano równanie regresji jednej
zmiennej, opisane lini¹ prost¹ wpasowan¹ na wykresie rozrzutu cen. Równanie prostej
w klasycznym modelu regresji, zaadoptowane do wyznaczenia wskanika zmiany cen
nieruchomoci, ma postaæ:
C

1m 2

= C0 + = × J + A

Þ H=

=
×100%
C0

gdzie:
+1m2  cena nieruchomoci przeliczona na 1m2 powierzchni,
r  procentowy wskanik zmiany cen nieruchomoci na przyjêt¹ jednostkê czasu
[1 miesi¹c],
t  czas transakcji wyra¿ony na skali interwa³owej,
C0, =  oceny parametrów modelu wyznaczone na podstawie populacji generalnej
(cena wyjciowa za 1 m2 wyliczona z modelu, wartoæ kwotowa zmiany cen
na przyjêta jednostkê czasu),
A  sk³adnik losowy modelu.
Obliczone tendencje zmiany cen w okresie analizy mog³yby wydawaæ siê nierzeczywiste. Zastosowano dlatego wyg³adzenie linii symuluj¹cej rozk³ad cen (metod¹ najmniejszych kwadratów wa¿on¹ odleg³ociami). Wyniki przedstawiono na wykresach (rys. 2).
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Rozk³ad cen transakcyjnych lokali mieszkalnych w latach 20052007  wykres rozrzutu
dla Olsztyna: a  osiedle Jaroty, b  osiedle Kêtrzyñskiego, c  osiedle Nagórki,
d  osiedle Pieczewo, e  osiedle Podgrodzie, f  dla ca³ego zbioru
The distribution of transaction prices of flats in years 20052007  graph of dispersion
for Olsztyn: a  Jaroty district, b  Kêtrzyñskiego district, c  Nagórki district, d  Pieczewo district, e  Podgrodzie district, f  total transaction
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Na podstawie zaprezentowanych wykresów mo¿na graficznie ustaliæ punkty charakterystyczne, w których wyranie zauwa¿alna jest zmiana poziomu cen. Z zamieszczonych
rozk³adów cen jednostkowych dla poszczególnych osiedli w okresie analizy, tj. od stycznia 2005 roku (kod 1) do grudnia 2007 roku (kod 36), mo¿na stwierdziæ, jak reagowali
uczestnicy rynku lokali mieszkalnych w badanym okresie. Na osiedlu Jaroty do listopada
2005 roku ceny utrzymywa³y siê na zbli¿onym poziomie, wzrastaæ stopniowo zaczê³y od
grudnia 2005 roku, natomiast gwa³towny ich wzrost rozpocz¹³ siê od stycznia 2007 roku.
Na osiedlu Kêtrzyñskiego wzrost cen lokali mieszkalnych nast¹pi³ od sierpnia 2006 roku
i trwa³ do sierpnia roku nastêpnego. Na osiedlach Nagórki i Pieczewo intensywny wzrost
cen nast¹pi³ po wrzeniu 2005 roku i ta tendencja zwy¿kowa utrzyma³a siê do koñca
okresu analizy. Na osiedlu Podgrodzie ceny wzrasta³y od pocz¹tku badanego okresu, aczkolwiek ich wzrost nie by³ tak gwa³towny jak na osiedlach Jaroty, Nagórki i Pieczewo,
zw³aszcza po listopadzie 2005 roku.
Na podstawie zaprezentowanych badañ (rys. 2) mo¿na wskazaæ podobieñstwo zmiany
cen dla osiedli: Jaroty, Nagórki i Pieczewo. Wynika to z faktu ich bliskiego s¹siedztwa.
Nale¿y w tym przypadku wnioskowaæ, ¿e te trzy rynki lokalne wzajemnie siê przenikaj¹,
choæ pod wzglêdem atrakcyjnoci osiedle Nagórki ustêpuje w stosunku do dwóch pozosta³ych, g³ównie ze wzglêdu na bezpieczeñstwo.
ATRYBUTY WP£YWAJ¥CE NA RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH
W OLSZTYNIE
W celu zbadania wp³ywu czynników na rynek lokali mieszkalnych transakcje opisano
atrybutami, które charakteryzuj¹ czynniki lokalizacyjne i fizyczne. Analizuj¹c cechy lokalizacyjne, wziêto pod uwagê: atrakcyjnoæ osiedla, atrakcyjnoæ lokalizacji pod wzglêdem rekreacyjno-przyrodniczym, dojazd i dostêpnoæ do budynku wielolokalowego, po³o¿enie na kondygnacji. W trakcie badania wp³ywu cech fizycznych na popyt lokali
mieszkalnych uwzglêdniono: powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu, liczbê izb (pokoi) w lokalu,
udzia³ w nieruchomoci wspólnej. Atrybuty te opisano i pomierzono na skali porz¹dkowej rangowej oraz na skali ilorazowej. Dla atrybutów pomierzonych na skali rangowej
(atrakcyjnoæ osiedla, atrakcyjnoæ lokalizacji, lokalizacja przy ulicy) przyporz¹dkowano
3 rangi (gdzie: 1  najgorsza wartoæ atrybutu, 3 najlepsza wartoæ), natomiast dla atrybutów opisanych na skali ilorazowej (powierzchnia u¿ytkowa lokalu, po³o¿enie na kondygnacji, liczba pokoi, udzia³ w nieruchomoci wspólnej) przyporz¹dkowano rzeczywiste
wartoci atrybutów mieszcz¹ce siê w przedziale (0; n).
Do analizy cech lokalizacyjnych i fizycznych lokali mieszkalnych zastosowano redni¹ arytmetyczn¹ i medianê jako kryterium miary po³o¿enia. Wyniki zestawiono w tabeli 4.
Jak wynika z przytoczonych danych, uczestnicy rynku lokali mieszkalnych zainteresowani byli nabywaniem nieruchomoci po³o¿onych przy ulicach wewn¹trz osiedlowych,
gdzie rednia arytmetyczna i mediana wskazywa³y rangê 3, do tych osiedli zaliczono
Jaroty, Nagórki, Pieczewo i Podgrodzie. Tylko na osiedlu Kêtrzyñskiego przeciêtna liczba transakcji wskazuje na lokale mieszkalne po³o¿one przy g³ównych ulicach miasta (ranga  1), co wynika z charakterystyki zabudowy na tym osiedlu.
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Tabela 4. Ocena przyjêtych czynników wp³ywaj¹cych na rynek nieruchomoci lokalowych
mieszkalnych
Table 4. The involved factors influencing on the housing market
Kryterium
oceny
Criterion of
estimation

Powierzchnia
[m2]
Area

Lokalizacja
przy ulicy
Location
near street

Po³o¿enie na
piêtrze
Position on
floor

Liczba pokoi
Number of
rooms

Udzia³
Atrakcyjnoæ
w nieruchomoci
lokalizacji
wspólnej
Attractiveness
Share in sharable
of location
real estate

osiedle Jaroty  Jaroty district
rednia
Average

49,51

2,53

1,89

2,84

1,95

0,15

Mediana
Median

44,78

3,00

2,00

3,00

2,00

0,02

osiedle Kêtrzyñskiego  Kêtrzyñskiego district
rednia
Average

50,53

1,62

1,78

3,04

1,84

0,18

Mediana
Median

46,30

1,00

2,00

3,00

2,00

0,04

osiedle Nagórki  Nagórki district
rednia
Average

52,27

2,80

3,73

2,76

1,66

0,13

Mediana
Median

48,50

3,00

4,00

3,00

1,00

0,02

osiedle Pieczewo  Pieczewo district
rednia
Average

52,68

2,12

1,74

3,05

2,21

0,12

Mediana
Median

50,94

3,00

1,00

3,00

2,00

0,02

osiedle Podgrodzie  Podgrodzie district
rednia
Average

54,74

2,27

1,73

2,78

2,29

0,03

Mediana
Median

49,54

3,00

2,00

3,00

3,00

0,01

Olsztyn  na podstawie 976 transakcji  on the base of 976 transaction
rednia
Average

50,90

2,40

2,02

2,86

1,98

0,13

Mediana
Median

46,40

3,00

2,00

3,00

2,00

0,02

Szczegó³owa analiza ilociowa w zakresie badanych cech wskazuje, ¿e atrakcyjnoæ
lokalizacji lokali kszta³tuje siê na poziomie rangi 2 (po³o¿enie przeciêtne), odstêpstwem od tego s¹ dwa osiedla, a mianowicie Nagórki, gdzie mediana wynosi 1 (po³o¿enie niekorzystne) oraz Podgrodzie, gdzie mediana dla tej cechy wskazuje najwy¿sz¹ jej
rangê 3 (po³o¿enie dobre). W przypadku cechy po³o¿enie lokalu na kondygnacji najwiêksz¹ liczebnoæ transakcji zaobserwowano dla lokali po³o¿onych na pierwszej kondygnacji (wartoæ atrybutu  1) oraz drugiej kondygnacji (wartoæ atrybutu  2), tylko na
osiedlu Nagórki przeciêtnie lokale by³y nabywane na czwartej kondygnacji (wartoæ
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atrybutu  4). Wyniki te s¹ cile skorelowane z wysokoci¹ zabudowy wielolokalowej,
dominuj¹cej na danym osiedlu. Nagórki cechuje zabudowa wysoka do 11 kondygnacji,
podobna sytuacja wystêpuje na osiedlach Kêtrzyñskiego i Podgrodzie. Tam jednak dominuj¹ transakcje lokalami na drugim piêtrze, Wyniki tej analizy zobrazowano na rys. 3.
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w latach 20052007
The position of floor individual flats on examined area in years 20052007

Kolejn¹ cech¹, która wywiera³a du¿y wp³yw na liczbê transakcji jest liczba pokoi, jak
wynika z tabeli 4, na wszystkich osiedlach w pierwszej kolejnoci by³y zakupywane lokale posiadaj¹ce 3 izby, zawarto 397 takich transakcji. Nastêpnie popularnoci¹ cieszy³y siê
mieszkania dwuizbowe  308 transakcji. Najmniejsze zainteresowanie nabywcy wykazywali lokalami mieszkalnymi powy¿ej 5 izb, co mo¿na uzasadniæ wysok¹ cen¹ transakcyjn¹ lokalu, zbli¿on¹ do ceny wybudowania domu jednorodzinnego. Wyniki zaprezentowano na rysunku 4.
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Rozk³ad transakcji lokalami mieszkalnymi ze wzglêdu na liczbê izb (pokoi) w okresie
badawczym 20052007
The distribution of transaction of flats with regard on number of rooms in years 20052007

Analiza cech fizycznych lokali mieszkalnych na badanych osiedlach wskazuje,
¿e przeciêtnie transakcje dotyczy³y lokali o powierzchni u¿ytkowej  od 49 m2 do 54 m2,
trzypokojowych oraz o udziale w nieruchomoci wspólnej wynosz¹cym od 12/100 do 15/100,
wyj¹tek stanowi w tym przypadku osiedle Podgrodzie. Wskazane charakterystyki przeciêtnych cech opisuj¹cych lokale mieszkalne potwierdzaj¹ zgodnoæ w próbie generalnej
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dla 976 transakcji lokalami, zgromadzonych na potrzeby badañ. Na podstawie przedstawionych danych mo¿na stworzyæ modelowy lokal, który by³ przedmiotem zainteresowania potencjalnych nabywców:
a) przeciêtna lokalizacja  po³o¿enie przy ulicach wewn¹trz osiedla,
b) przeciêtne po³o¿enie  na drugiej kondygnacji (1 piêtro),
c) przeciêtna atrakcyjnoæ  rednia,
d) rednia powierzchnia u¿ytkowa ok. 50 m2,
e) przeciêtna liczba pokoi  3,
f) redni udzia³ w nieruchomoci wspólnej  13/100.
PODSUMOWANIE
Ka¿de dzia³anie na rynku nieruchomoci wymaga dobrej znajomoci zasad jego funkcjonowania, wiedzy o prawach nim rz¹dz¹cych oraz mo¿liwoci rozwoju tego specyficznego rynku. W celu dobrego poznania rynku nieruchomoci na danym obszarze, nale¿y
dokonaæ jego wnikliwej analizy poprzez rozpoznanie mechanizmów, struktury, stanu
i rozwoju jego elementów sk³adowych. Wyniki takiej analizy s¹ nastêpnie wykorzystywane przez uczestników transakcji rynkowych, jak równie¿ przez osoby i instytucje podejmuj¹ce decyzje inwestycyjne.
Podsumowuj¹c uzyskane wyniki, mo¿na wskazaæ, ¿e czynnikami maj¹cymi najwiêkszy wp³yw na liczbê i cenê transakcji (na badanym rynku lokalnym) by³y uwarunkowania
demograficzne, lokalizacyjne i fizyczne. W pierwszej kolejnoci na ceny lokali mieszkalnych najbardziej wp³ywa³a powierzchnia u¿ytkowa lokalu, po³o¿enie budynku wielolokalowego wzglêdem centrum miasta i zwi¹zany z tym poziom rozwoju infrastruktury spo³ecznej. Ceny uzale¿nione by³y równie¿ od atrakcyjnoci lokalizacji i warunków
rodowiskowych, liczby pokoi, a tak¿e kondygnacji, na której by³ po³o¿ony lokal mieszkalny. Istotnym atrybutem wp³ywaj¹cym na liczbê zawieranych transakcji by³ równie¿
wizerunek zewnêtrzny osiedla, o którym decyduje moda na okolicê, bezpieczeñstwo, a
tak¿e status mieszkañców.
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THE ATTRIBUTES FORMING HOUSING PRICES ON EXAMPLE OF CITY
OLSZTYN
Abstract. The realization of the effective market economy requires the knowledge
of mechanisms and attributes which directly or indirectly influence on real estate prices.
The knowledge of individual laws and features of the property market the state the basis
to undertaking the various decisions connected with the management and trade the real
estate.
The paper deals with theoretical base of property market functioning as well as
analyses of the segment of the local market including flats on the area of city Olsztyn.
In the study authors define attributes which have a real influence on the price of flats
and estimate their influence on number of transaction.
Key words: real estate market, flat, attributes of real estate, statistical analyses
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EKONOMETRYCZNE MODELOWANIE WYKORZYSTANIA
ZASOBÓW NIERUCHOMOCI
Rados³aw Winiewski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Procesy gospodarowania zasobami nieruchomoci w Polsce nieod³¹cznie
zwi¹zane s¹ ze sporz¹dzaniem prognoz gospodarczych. Przedmiotowe prognozy gospodarcze s¹ sk³adow¹ systemu gospodarowania nieruchomociami w zasobie.
Praca powiêcona jest opracowaniu za³o¿eñ metodycznych tworzenia modeli zjawisk gospodarczych, które wykorzystywane bêd¹ w trakcie procesów symulacji i sporz¹dzania prognoz gospodarczych na potrzeby sporz¹dzania planów wykorzystania zasobu nieruchomoci.
W pracy opracowano ogólne postaci modeli dotycz¹cych: udostêpniania nieruchomoci z zasobu, nabywania nieruchomoci do zasobu, poziomu wydatków zwi¹zanych z udostêpnianiem nieruchomoci z zasobu, poziomu wydatków zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomoci do zasobu, wysokoci wp³ywów osi¹ganych z op³at za u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci gruntowych, wysokoci wp³ywów osi¹ganych z op³at za trwa³y zarz¹d nieruchomoci, aktualizacji op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowych, aktualizacji op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du nieruchomoci.
S³owa kluczowe: modele gospodarcze, prognozy gospodarcze, symulacje gospodarcze,
plan wykorzystania zasobu nieruchomoci

WPROWADZENIE
Gospodarowanie nieruchomociami jest d¹¿eniem do wywo³ania okrelonych przekszta³ceñ, czyli oddzia³ywania na istniej¹cy stan systemu gospodarowania zasobami nieruchomoci w celu jego dostosowania do aktualnych i przysz³ych potrzeb. Oddzia³ywanie
to jest swoiste, poniewa¿ dotyczy specyficznych przedmiotów, jakimi s¹ nieruchomoci.
W ramach gospodarowania nimi musz¹ byæ podejmowane wszelkie czynnoci faktyczne
(rzeczywiste) zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia najlepszych, optymalnych po¿ytków z posiadanych nieruchomoci zorganizowanych w zasoby. Proces gospodarowania nieruchomociami powinien byæ zorganizowany. Oznacza to, ¿e powinien byæ zaplanowany, wiadomie wykonywany i kontrolowany, a tak¿e zabezpieczony pod wzglêdem finansowym,
merytorycznym oraz kadrowym.
Adres do korespondencji  Corresponding author: Rados³aw Winiewski, Katedra Gospodarki
Nieruchomociami i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Prawocheñskiego 15, 10-724 Olsztyn, e-mail:danrad@uwm.edu.pl
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Gospodarowanie nieruchomociami to równie¿ realizacja przyjêtych na poziomie gospodarki nieruchomociami strategii, planów i programów. W praktyce sprowadza siê to
do zadaniowania, czyli opracowania schematów wykonawczych, wytypowania wykonawców, podzia³u zadañ, motywowania, bie¿¹cego kontrolowania i oceny.
Gospodarowanie nieruchomociami powinno byæ racjonalne. Do racjonalnego gospodarowania zmusza rzadkoæ zasobów i dóbr dostêpnych w gospodarce. Warunkiem racjonalnego gospodarowania jest mo¿liwoæ wyboru miêdzy ró¿nymi wariantami rozwi¹zañ,
a tak¿e sprecyzowane kryteria wyboru. Racjonalne gospodarowanie nieruchomociami to
rozs¹dne postêpowanie w procesach gospodarowania nieruchomociami polegaj¹ce na
poprawnym, systemowym myleniu o nieruchomociach oraz skutecznym dzia³aniu, którego zadaniem jest uzyskanie maksymalnego stopnia realizacji za³o¿onego celu za pomoc¹ okrelonego nak³adu rodków (najczêciej ograniczonego).
Zgodnie z teori¹ Simona [2007] racjonalnoæ gospodarowania nieruchomociami jest
racjonalnoci¹ proceduraln¹. Odnosi siê do sposobu podejmowania decyzji gospodarczej.
W myl takiego kryterium za racjonaln¹ uznaje siê tak¹ decyzjê, która w danych warunkach gospodarczych przybli¿a podmiot do najlepszego mo¿liwego wyniku bardziej ni¿
inne decyzje. Jest wiêc wzglêdnym kryterium oceny decyzji gospodarczych.
Racjonalnoæ gospodarowania nieruchomociami wymaga, aby podmiot zbiera³ i analizowa³ za pomoc¹ dostêpnych rodków wszystkie informacje niezbêdne do podjêcia
w³aciwej decyzji o alokacji zasobów. Oznacza to, ¿e postulat racjonalnoci wymaga od
podmiotu znajomoci wszystkich informacji oraz zdolnoci do ich w³aciwego przetworzenia. Informacja spe³nia wa¿n¹ rolê, poniewa¿ pozwala podejmowaæ racjonalne decyzje. W dobie intensywnego rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego brak informacji powoduje albo niemo¿liwoæ podejmowania w³aciwych decyzji, albo ¿e podjête decyzje s¹
wadliwe, co prowadzi do braku racjonalnoci w procesach gospodarowania nieruchomociami. Zdobycie informacji pozwalaj¹cej na podjêcie mo¿liwej najlepszej decyzji wi¹¿e
siê ponadto z poniesieniem okrelonych kosztów, co oznacza obni¿enie efektywnoci
rozwi¹zania. W zwi¹zku z tym decydenci podejmuj¹ czêsto decyzje w warunkach ryzyka
i niepewnoci. Ujêcie w sposób systemowy procesów gospodarowania zasobami nieruchomoci powinno prowadziæ do minimalizacji ryzyka i zmniejszania niepewnoci decyzyjnej. Ma to szczególne znaczenie np. w procesach inwestowania w gminie.
ZASOBY NIERUCHOMOCI
Pojêcie zasobów nieruchomoci w polskiej gospodarce nieruchomociami zosta³o oficjalnie po raz pierwszy zredagowane w ustawie o gospodarce nieruchomociami w roku
1997 [Dz.U. 1997 r., nr 115, poz. 741]. Pierwotnie zasób nieruchomoci zdefiniowano
jako: ( ) nieruchomoci, które w dniu wejcia w ¿ycie ustawy (o gospodarce nieruchomociami) stanowi³y w³asnoæ np. gminy i nie znajdowa³y siê w u¿ytkowaniu wieczystym
(UW) lub trwa³ym zarz¹dzie (TZ) oraz nie by³y obci¹¿one prawem u¿ytkowania ( ).
W 2003 r. zmieniono ustawê o gospodarce nieruchomociami [Dz.U. 2004 r., nr 141,
poz. 1492] i zasób nieruchomoci zdefiniowano jako: ( ) nieruchomoci, które stanowi¹
przedmiot w³asnoci i nie zosta³y oddane w u¿ytkowanie wieczyste, oraz nieruchomoci
bêd¹ce przedmiotem u¿ytkowania wieczystego ( ). Obowi¹zuj¹ca obecnie definicja
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jest ogólna i rozpatrywaæ j¹ nale¿y w kontekcie realizacji zadañ gospodarki nieruchomociami wynikaj¹cych z przepisów prawa. Obowi¹zuj¹ca definicja zasobu nieruchomoci,
któr¹ nazwaæ mo¿na definicj¹ prawn¹ jest w³aciwa dla gospodarki nieruchomociami,
nie za gospodarowania nieruchomociami. Z perspektywy procesów gospodarowania
prezentowana definicja jest niewystarczaj¹ca.
Na potrzeby praktycznego (gospodarczego) stosowania zasób nieruchomoci (nie tylko pañstwowy czy samorz¹dowy) zdefiniowaæ mo¿na jako zorganizowany zbiór: nieruchomoci bêd¹cych przedmiotem w³asnoci, nieruchomoci, w stosunku do których
wykonywane s¹ uprawnienia posiadacza lub w³adaj¹cego, a tak¿e pozosta³ych nieruchomoci i praw, które s¹ wykorzystywane przez dany podmiot na podstawie zawartych
umów; zbiór ten podlega jednolitemu i kompleksowemu systemowi gospodarowania i zarz¹dzania. Prezentowan¹ definicjê nazwaæ mo¿na definicj¹ gospodarcz¹.
Zak³ada ona, ¿e czêci¹ sk³adow¹ zasobów nieruchomoci s¹, poza nieruchomociami, które s¹ przedmiotem w³asnoci i u¿ytkowania wieczystego, równie¿ nieruchomoci,
w stosunku do których danemu podmiotowi przys³uguj¹ okrelone prawa (posiadanie,
w³adanie), ale faktycznie tych nieruchomoci nie posiada z powodu niedope³nia³a okrelonych formalnoci lub wskutek realizowanych procesów gospodarowania. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nieruchomoci takich polskie podmioty posiadaj¹ stosunkowo du¿o. Wynika
to przede wszystkim z trudnoci techniczno-finansowych po stronie Skarbu Pañstwa oraz
po stronie innych podmiotów gospodaruj¹cych nieruchomociami.
Prezentowana definicja zak³ada ponadto, ¿e nierozerwaln¹ czêæ sk³adow¹ zasobu
tworz¹ nieruchomoci, którymi dany podmiot gospodaruje na podstawie zawartych
umów. Rozszerzenie definicji o nieruchomoci, którymi gospodaruje siê na podstawie
umów, jest konsekwencj¹ przyjêtego za³o¿enia, ¿e gospodarowanie zasobami nieruchomoci powinno mieæ charakter systemowy. W takiej sytuacji ka¿da nieruchomoæ lub
prawo przys³uguj¹ce podmiotowi w sensie gospodarczym jest elementem procesów gospodarowania.
Gospodarcza definicja zasobu nieruchomoci zak³ada ponadto, ¿e wszystkie przedmioty gospodarowania stanowi¹ zorganizowany zbiór. Rozumieæ to nale¿y w nastêpuj¹cy
sposób: ka¿da nieruchomoæ tworz¹ca zbiór, jako niepowtarzalny przedmiot gospodarowania, powinna byæ traktowana indywidualnie. Zapewnia to uwzglêdnienie jej unikatowego charakteru w procesach gospodarowania, a to z kolei jest wa¿ne ze wzglêdów: spo³ecznych, gospodarczych, ekonomicznych i organizacyjnych. Jednoczenie unikatowe
przedmioty gospodarowania tworzyæ powinny ca³oæ. Takie potraktowanie nieruchomoci zak³ada, ¿e zostanie uwzglêdniony ich indywidualny charakter, ale w zorganizowanej
strukturze zasobów tworzyæ bêd¹ uzupe³niaj¹cy siê organizm bêd¹cy przedmiotem gospodarowania.
W zaproponowanej definicji zapisano ponadto, ¿e ca³y proces gospodarowania i zarz¹dzania, któremu podlegaj¹ nieruchomoci, bêdzie jednolity i kompleksowy. Jednolity,
a wiêc obejmuj¹cy wszystkie nieruchomoci w zasobie. Kompleksowy, czyli rozpatruj¹cy
wszelkie aspekty gospodarowania we wszystkich mo¿liwych przestrzeniach decyzyjnych.
Przedstawiona nowa definicja zak³ada systemowe podejcie do procesów gospodarowania. Nie powoduje nadmiernych trudnoci w przypadku rozpatrywania zasobów ma³ych lub
przedmiotowo niezró¿nicowanych. W przypadku takich zasobów nieruchomoci definicja
powinna byæ rozpatrywana selektywnie, a wiêc nale¿y wprowadziæ stosowne uproszczenia.
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PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOCI
Strategia gospodarowania zasobami nieruchomoci obejmuje teoriê i praktykê przygotowania, realizacji, kontroli i oceny realizowanych procesów gospodarowania nieruchomociami. Jest sposobem realizacji przyjêtych celów gospodarowania w oparciu
o wczeniej przeprowadzone inwentaryzacje stanów prawnych i faktycznych, za³o¿on¹
ewidencjê nieruchomoci gminnych oraz wykonan¹ analizê otoczenia zasobów nieruchomoci. Strategia gospodarowania obejmowaæ powinna wszelkie aspekty procesów gospodarowania. Powinna byæ zwart¹ taktyk¹ gospodarowania uwzglêdniaj¹c¹ wszelkie dostêpne zasoby, rodki, metody, procedury i kadry.
Symulacje i prognozy gospodarcze w gospodarowaniu zasobami nieruchomoci
Opracowanie strategii gospodarowania jest procesem wieloetapowym. Poszczególne,
g³ówne etapy mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
 zdefiniowanie celów gospodarowania,
 opracowanie planu wykorzystania zasobu nieruchomoci,
 przyporz¹dkowanie do nieruchomoci procedur gospodarowania,
 zalgorytmizowanie procedur gospodarowania,
 zdefiniowanie podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i implementacjê nowych
procedur gospodarowania.
W strategii takiej opracowanie planu wykorzystania zasobu nieruchomoci powinno
polegaæ na:
 wstêpnym przyporz¹dkowaniu nieruchomociom z zasobu zdefiniowanych celów gospodarowania,
 wykonaniu wstêpnych analiz op³acalnoci gospodarowania i zarz¹dzania nieruchomociami, w tym przygotowanie prognoz gospodarczych,
 wskazanie mo¿liwoci i róde³ finansowania poszczególnych celów gospodarowania,
 sporz¹dzeniu planu wykorzystania zasobu nieruchomoci, w tym zestawieniu nieruchomoci wraz z przyporz¹dkowanymi celami gospodarowania.
SYMULACJE I PROGNOZY GOSPODARCZE WYKORZYSTYWANE
W GOSPODAROWANIU ZASOBAMI NIERUCHOMOCI
Prognozy gospodarcze s¹ przedmiotem wielu opracowañ z dziedziny: ekonometrii,
geostatystyki i gospodarki nieruchomociami [zob. Paw³owski 1973, Filiasiewicz 1977,
Czerwiñski, Guzik 1980, Grabiñski i in. 1983, 1990, Hellwig 1985, Granger, Newbold
1986, Ostasiewicz 1989, Ekonometria z elementami 1992, Smoluk 1993, Azof 1994,
Masters 1995, Bishop 1996, Siedlecka 1996, Zelia 1997, Prognozowanie 1998,
Petridis, Kehagias 1998, Prognozowanie 1999, Gajda 2001]. Prognoza jest stwierdzeniem odnosz¹cym siê do okrelonej przysz³oci, formu³owanym z wykorzystaniem dorobku nauki, weryfikowanym empirycznie, niepewnym, ale akceptowanym. Na potrzeby
pracy prognozy mo¿na podzieliæ na:
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 krótkookresowe  budowane s¹ na taki odcinek czasu, w trakcie którego w prognozowanym zjawisku zachodz¹ tylko zmiany ilociowe;
 redniookresowe  dotycz¹ odcinka czasu, w którym oczekuje siê, ¿e w prognozowanym zjawisku wystêpuj¹ zmiany ilociowe i niewielkie jakociowe;
 d³ugookresowe  budowane s¹ dla odcinka czasu, w którym mog¹ wystêpowaæ zmiany
zarówno ilociowe, jak i jakociowe.
Inny podzia³, w którym za kryterium przyj¹æ mo¿na w³aciwoci przedmiotu prognozowania mo¿e, wygl¹daæ nastêpuj¹co:
 prognozy jakociowe;
 prognozy ilociowe punktowe;
 prognozy ilociowe przedzia³owe.
Jeszcze inny podzia³ zak³ada, i¿ prognozy mog¹ mieæ charakter: badawczy (w tym
ostrzegawczy) lub realistyczny.
Prognozy gospodarcze realizowane w ramach procesów planowania wykorzystania
zasobów nieruchomoci maj¹ i mog¹ mieæ ró¿ny charakter. Na przyk³ad art. 23 ust. 1d
pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami [Ustawa z dnia 21 sierpnia... Dz.U. 1997 r.
nr 115, poz. 741] przewiduje, i¿ w ramach procesów planowania wykorzystania zasobów
nieruchomoci nale¿y przygotowaæ prognozy:
1) udostêpnienia nieruchomoci z zasobu oraz nabywania nieruchomoci do zasobu  jest
to prognoza redniookresowa, ilociowa punktowa realistyczna;
2) poziomu wydatków zwi¹zanych z udostêpnieniem nieruchomoci z zasobu oraz nabywaniem nieruchomoci do zasobu  jest to prognoza krótko- lub redniookresowa, ilociowa przedzia³owa realistyczna;
3) wp³ywów osi¹ganych z op³at za u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci Skarbu Pañstwa oraz op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du nieruchomoci Skarbu Pañstwa  jest to prognoza d³ugookresowa, ilociowa, przedzia³owa, realistyczna;
4) aktualizacji op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci Skarbu Pañstwa
oraz op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du nieruchomoci Skarbu Pañstwa  jest to prognoza
d³ugookresowa, ilociowa, przedzia³owa, realistyczna.
Przedstawiony przyk³ad wyranie wskazuje, i¿ prognozy gospodarcze zwi¹zane z planowaniem wykorzystania zasobów nieruchomoci maj¹ charakter prognoz rednio- lub
d³ugookresowych, ilociowych i realistycznych. Pomimo zró¿nicowania przedmiotowego, wszystkie dotycz¹ wartoci liczbowych, a wiêc miar ilociowych. Nale¿y równie¿
zauwa¿yæ, i¿ wiêkszoæ z nich dotyczy procedur gospodarczych maj¹cych bezporednie
prze³o¿enie na sytuacjê gospodarcz¹, z któr¹ spotyka siê gospodarz zasobu nieruchomoci
w rzeczywistoci gospodarczej. Prognoza powinna byæ obarczona ma³ym b³êdem ex post.
Wydaje siê jednak, ¿e za³o¿enie dotycz¹ce minimalizacji b³êdu prognozy jest tutaj niewystarczaj¹ce. Stwierdzenie to ma swoje podstawy wywodz¹ce siê w wielu przypadkach
z potrzeby zapisania konkretnej liczby po stronie przychodów czy wydatków w bud¿ecie
operacyjnym danego podmiotu np. gminy. W takiej sytuacji procedury prognozowania
nale¿y wzbogaciæ o modu³y, które bêd¹ odpowiedzialne za procesy symulacji wybranych
zmiennych. Symulacje te bêd¹ dostarczaæ okrelonych przedzia³ów predykcji dla zmiennych, zawê¿aj¹c tym samym obszar, w którym mog³oby znaleæ siê prognozowane zjawisko. Symulacje, dziêki wprowadzeniu parametrów ograniczaj¹cych, powinny ponadto
pozwoliæ na uwzglêdnienie elementów o charakterze niemierzalnym, np. sytuacji spoAdministratio Locorum 8(2) 2009
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³eczno-gospodarczej na lokalnym rynku nieruchomoci czy te¿ zdolnoci zap³aty op³aty
adiacenckiej w okrelonej wysokoci.
Symulacje mog¹ wskazaæ przedzia³y mo¿liwych i akceptowalnych rozwi¹zañ, które
wykorzystywane w prognozowaniu zmniejszaj¹ niepewnoæ uzyskiwanych wyników.
W praktyce wykorzystaæ mo¿na symulacje deterministyczne oraz stochastyczne. Symulacje deterministyczne bêd¹ mia³y zastosowanie wszêdzie tam, gdzie czynnik stochastyczny
nie bêdzie wystêpowa³, np. w symulacji kosztów administracyjnych. Z kolei symulacje
stochastyczne wykorzystywaæ nale¿y wszêdzie tam, gdzie czynnik stochastyczny bêdzie
odgrywa³ znaczn¹ rolê, np. w prognozowaniu wartoci nieruchomoci.
Taki charakter wskazuje, i¿ prognozy powinny byæ przygotowywane z wykorzystaniem modeli zjawisk, których dotycz¹. W pierwszym etapie nale¿y stworzyæ model zjawiska, który bêdzie przedmiotem symulacji i prognozowania, W drugim za  zgromadziæ niezbêdne dane i wykorzystaæ je w symulacjach i prognozowaniu.
MODELE WYKORZYSTYWANE W PROGNOZOWANIU DO SPORZ¥DZANIA
PLANÓW WYKORZYSTANIA ZASOBÓW NIERUCHOMOCI
W pracy przedstawione zostan¹ za³o¿enia dotycz¹ce budowy modeli zjawisk, które
powinny byæ przedmiotem symulacji oraz powinny byæ wykorzystywane w procesach
sporz¹dzania prognoz w zwi¹zku z tworzeniem planów wykorzystania zasobów nieruchomoci. Do najwa¿niejszych zjawisk gospodarczych, których modele nale¿y zbudowaæ,
aby móc przygotowaæ prognozy gospodarcze niezbêdne w tworzeniu planów wykorzystania zasobów nieruchomoci, zaliczyæ nale¿y:
 udostêpnienie nieruchomoci z zasobu;
 nabywanie nieruchomoci do zasobu;
 poziom wydatków zwi¹zanych z udostêpnieniem nieruchomoci z zasobu;
 poziom wydatków zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomoci do zasobu;
 wysokoæ wp³ywów osi¹ganych z op³at za u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych;
 wysokoæ wp³ywów osi¹ganych z op³at za trwa³y zarz¹d nieruchomoci;
 aktualizacjê op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowych;
 aktualizacjê op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du nieruchomoci.
Tabela 1 przedstawia klasyfikacjê rodzajow¹ wybranych modeli, które nale¿y opracowaæ dla zjawisk gospodarczych niezbêdnych w tworzeniu planów wykorzystania zasobów nieruchomoci.
W pracy przedstawione zostan¹ za³o¿enia dotycz¹ce budowy modeli zjawisk, które
zaprezentowano w tabeli 1.
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Tabela 1. Klasyfikacja modeli niezbêdnych w tworzeniu planów wykorzystania zasobów
nieruchomoci
Table 1. Classification of economic model required in design of plan to use of real estate
resource
Model
Model

Rodzaj modelu
Kind of model

UN  udostêpnienie nieruchomoci z zasobu
UN  the release of real estate from the local assets

jakociowo- ilociowy
qualitative- quantitative

NN  nabywanie nieruchomoci do zasobu
NN  the inclusion of new real estate in the local assets

jakociowo- ilociowy
qualitative- quantitative

WUN  poziom wydatków zwi¹zanych z udostêpnieniem nieruchomoci z zasobu
WUN  expenditures related to the release of real estate from the local assets

ilociowy, przedzia³owy
quantitative, range

WNN  poziom wydatków zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomoci do zasobu
WNN  expenditures related to the inclusion of new real estate in the local assets

ilociowy, przedzia³owy
quantitative, range

WUW  wysokoæ wp³ywów osi¹ganych z op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoci gruntowych
WUW  revenues generated in virtue of perpetual usufruct fees

ilociowy, przedzia³owy
quantitative, range

ilociowy, przedzia³owy
WTZ  wysokoæ wp³ywów osi¹ganych z op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du nieruchomoci
WTZ  revenues generated in virtue of perpetual management fees charged on land property
quantitative, range
AUW  aktualizacje op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowych
AUW  updates of perpetual usufruct fees

ilociowy, przedzia³owy
quantitative, range

ATZ  aktualizacje op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du nieruchomoci
ATZ  updates of perpetual management fees charged on land property

ilociowy, przedzia³owy
quantitative, range

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Model UN  udostêpnianie nieruchomoci z zasobu
1) Cel budowy modelu UN  rozpoznanie potrzeb w zakresie udostêpniania nieruchomoci z zasobu z uwzglêdnieniem rodzaju umowy, terminu udostêpnienia, warunków wystêpuj¹cych na rynku lokalnym, potrzeb innych podmiotów.
2) Za³o¿enia i uwarunkowania. W modelu nale¿y uwzglêdniæ m.in.:
 potrzeby podmiotów zewnêtrznych o ró¿nym charakterze (komercyjnym, spo³ecznym, innym),
 potrzeby finansowe podmiotu udostêpniaj¹cego nieruchomoci,
 rodzaj zawieranych umów,
 perspektywê czasow¹ udostêpnienia,
 stan lokalnego rynku nieruchomoci,
 potrzeby w³asne podmiotu udostêpniaj¹cego nieruchomoci.
3) Ogólna postaæ modelu:
UN = f1 LN , J N , M U, PW , PF , RU , PZ , S RN , t ,

S RN = f 2 PO N , PD N , C N, W, A ,
gdzie:
LN  liczba nieruchomoci w zasobie,
JN  jakoæ nieruchomoci w zasobie wyra¿ona na skali atrakcyjnoci,
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MU  mo¿liwoci udostêpnienia nieruchomoci z zasobu (prawne, organizacyjne,
chêæ udostêpnienia itp.),
PW  potrzeby w³asne gospodarza zasobu w zakresie nieruchomoci,
PF  potrzeby finansowe gospodarza zasobu nieruchomoci,
RU  rodzaj zawieranych umów zwi¹zanych z udostêpnianiem nieruchomoci z zasobu nieruchomoci,
PZ  potrzeby zewnêtrznych podmiotów dotycz¹ce nieruchomoci z zasobu,
SRN  obecny i przewidywany stan rynku nieruchomoci w okresie prognozy,
t  perspektywa czasowa udostêpnienia [standardowo t Î (0; 3) lat],
PON  popyt na rynku nieruchomoci,
PDN  poda¿ na rynku nieruchomoci,
CN  ceny nieruchomoci na rynku nieruchomoci,
W  cechy (atrybuty) nieruchomoci warunkuj¹ce poziom cen na rynku nieruchomoci,
e  zbiór innych czynników wyznaczaj¹cych stan rynku nieruchomoci,
f1  funkcja przekszta³caj¹ca zbiór przyjêtych zmiennych w oczekiwan¹ wartoæ
prognozy w zakresie mo¿liwoci udostêpnienia nieruchomoci z zasobu,
f2  funkcja przekszta³caj¹ca zbiór przyjêtych zmiennych w oczekiwan¹ wartoæ
stanu rynku nieruchomoci.
Funkcja f1 ma charakter stochastyczny, odwzorowuje bowiem szereg czynników, których
wartoci siê zmieniaj¹, warunkowany szerok¹ grup¹ czynników o ró¿nych charakterze,
np. potrzebami zewnêtrznych podmiotów dotycz¹cymi nieruchomoci z zasobu, jakoci¹
nieruchomoci w zasobie, która jest zale¿na od mo¿liwoci finansowych.
Funkcja f2 ma tak¿e charakter stochastyczny, poniewa¿ odwzorowuje stan rynku nieruchomoci, który jest wynikiem dzia³ania jego uczestników, a wiêc ich zachowañ, potrzeb, ograniczeñ i mo¿liwoci.
Model NN  nabywanie nieruchomoci do zasobu
1) Cel budowy modelu NN  rozpoznanie w zakresie koniecznoci pozyskania nieruchomoci do zasobu z uwzglêdnieniem potrzeb w³asnych, procesów zewnêtrznych (np.
prawnych), czasu, mo¿liwoci finansowych i procesów rozwojowych.
2) Za³o¿enia i uwarunkowania. W modelu nale¿y uwzglêdniæ m.in.:
 potrzeby w³asne warunkowane procesami rozwojowymi (inwestycyjnymi),
 realizowane na rynku procesy podzia³u, scalenia i podzia³u nieruchomoci,
 mo¿liwoci finansowe,
 czas nabywania nieruchomoci,
 rodzaj umowy,
 stan lokalnego rynku nieruchomoci w zakresie pozyskania nieruchomoci.
3) Ogólna postaæ modelu:
NN = f 3 PW , PP, MF , RU , S RN , t ,
S RN = f 4 PD N , C N , W, A ,
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gdzie:
PW  potrzeby w³asne gospodarza zasobu w zakresie nabycia nieruchomoci,
PP  realizowane na rynku procesy podzia³u, scalenia i podzia³u nieruchomoci
prowadz¹ce do wyodrêbnienia nieruchomoci, które dany gospodarz zasobu,
np. gmina, bêdzie musia³ przyj¹æ do zasobu,
MF  mo¿liwoci finansowe gospodarza zasobu w zakresie nabywania nieruchomoci do zasobu,
RU  rodzaj zawieranych umów zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomoci do
zasobu,
SRN  obecny i przewidywany stan rynku nieruchomoci w okresie prognozy,
t  przewidywany czas nabywania nieruchomoci [standardowo t Î (03) lat],
PDN  poda¿ na rynku nieruchomoci warunkuj¹ca mo¿liwoci nabywania nieruchomoci,
CN  ceny nieruchomoci na rynku nieruchomoci,
W  cechy (atrybuty) nieruchomoci warunkuj¹ce poziom cen na rynku nieruchomoci,
e  zbiór innych czynników wyznaczaj¹cych stan rynku nieruchomoci,
f3  funkcja przekszta³caj¹ca zbiór przyjêtych zmiennych w oczekiwany poziom
nabywania nieruchomoci do zasobu,
f4  funkcja przekszta³caj¹ca zbiór przyjêtych zmiennych w oczekiwan¹ wartoæ
stanu rynku nieruchomoci.
Model WUN  poziom wydatków zwi¹zanych z udostêpnianiem nieruchomoci
z zasobu
1) Cel budowy modelu WUN  rozpoznanie przeciêtnego poziomu wydatków towarzysz¹cych udostêpnieniu nieruchomoci z zasobu.
2) Za³o¿enia i uwarunkowania. W modelu nale¿y uwzglêdniæ m.in.:
 rodzaj umowy,
 stan prawny nieruchomoci,
 stan ewidencyjno-geodezyjny nieruchomoci,
 rodzaj nieruchomoci,
 stan lokalnego rynku nieruchomoci.
3) Ogólna postaæ modelu:
gdzie:

WUN = f 5 UN, LN , RU, R N , S P, S EG , S RN , t 

UN  model UN  udostêpnianie nieruchomoci z zasobu,
LN  liczba nieruchomoci udostêpniana z zasobu,
RU  rodzaj zawieranych umów zwi¹zanych z udostêpnianiem nieruchomoci
z zasobu nieruchomoci,
RN  rodzaj udostêpnianej nieruchomoci z zasobu,
SP  stan prawny nieruchomoci udostêpnianych z zasobu,
SP  stan ewidencyjno-geodezyjny nieruchomoci udostêpnianych z zasobu,
SRN  obecny i przewidywany stan rynku nieruchomoci w okresie prognozy,
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t  perspektywa czasowa udostêpnienia [standardowo t Î (0; 3) lat],
f5  funkcja przekszta³caj¹ca zbiór przyjêtych zmiennych w oczekiwany poziom wydatków towarzysz¹cych udostêpnianiu nieruchomoci z zasobu.
Model WNN  poziom wydatków zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomoci
do zasobu
1) Cel budowy modelu WNN  rozpoznanie poziomu wydatków zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomoci do zasobu.
2) Za³o¿enia i uwarunkowania. W modelu nale¿y uwzglêdniæ m.in.:
 liczbê nabywanych nieruchomoci,
 rodzaj nieruchomoci,
 stan lokalnego rynku nieruchomoci,
 rodzaj umowy,
 koszty obs³ugi administracyjnej i notarialnej,
 czas nabywania nieruchomoci,
3) Ogólna postaæ modelu:
gdzie:
NN
LN
RN
RU
KO
SP
SRN
t
f6

WNN = f 6 NN, LN , R N , S RN , K O , RU , t ,











model NN nabywania nieruchomoci do zasobu,
liczba nieruchomoci nabywana do zasobu,
rodzaj nabywanej nieruchomoci do zasobu,
rodzaj zawieranych umów zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomoci do zasobu,
koszty obs³ugi transakcyjnej (administracyjne, notarialne, inne),
stan ewidencyjno-geodezyjny nieruchomoci udostêpnianych z zasobu,
obecny i przewidywany stan rynku nieruchomoci w okresie prognozy,
przewidywany czas nabywania nieruchomoci [standardowo t Î (0; 3) lat],
funkcja przekszta³caj¹ca zbiór przyjêtych zmiennych w oczekiwany poziom
wydatków zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomoci do zasobu.

Model WUW  wysokoæ wp³ywów z tytu³u op³at za u¿ytkowanie wieczyste
1) Cel budowy modelu WUW  okrelenie poziomu wp³ywów do bud¿etu jednostki z tytu³u op³at za u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci.
2) Za³o¿enia i uwarunkowania. W modelu nale¿y uwzglêdniæ m.in.:
 liczbê nieruchomoci oddanych w UW,
 parametry ustanowienia prawa,
 procesy przekszta³ceñ w³asnociowych (UW®W£),
 procesy zmiany sposobu u¿ytkowania nieruchomoci oddanych w UW,
 bonifikaty  liczbê, poziom, zmiany istniej¹cych i udzielanie nowych,
 poziom zad³u¿enia u¿ytkowników wieczystych z tytu³u op³at za UW,
 stan lokalnego rynku nieruchomoci.
3) Ogólna postaæ modelu:





WNN = f 7 LN, PUW , Pp, Z SU , BUW , ZUW, S RN , t, AUW ,
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gdzie:
LN  liczba nieruchomoci w zasobie oddanych w UW,
PUW  parametry nieruchomoci oddanych w UW (PUW{CNG, OI, OR}, gdzie: CNG
 cena nieruchomoci gruntowej oddanej w UW, OI  stawka op³aty pierwszej z tytu³u UW, OR  stawka op³aty rocznej z tytu³u UW),
PP  procesy przekszta³ceñ w zakresie nabywania prawa w³asnoci przez u¿ytkowników wieczystych,
ZSU  procesy zmiany sposobu u¿ytkowania nieruchomoci oddanych w UW,
BUW  liczba udzielonych i planowanych do udzielenia bonifikat, ich poziom oraz
zakres zmian,
ZUW  poziom zad³u¿enia u¿ytkowników wieczystych z tytu³u op³at za UW,
SRN  obecny i przewidywany stan rynku nieruchomoci w okresie prognozy w zakresie stóp dyskontowych,
t  perspektywa czasowa okrelania poziomu wp³ywów (standardowo t Î (0; 3) lat,
AUW  model AUW aktualizacji op³at rocznych z tytu³u UW,
f7  funkcja przekszta³caj¹ca zbiór przyjêtych zmiennych w oczekiwan¹ wartoæ
prognozy w zakresie wp³ywów z tytu³u op³at za u¿ytkowanie wieczyste.
Model WTZ  wysokoæ wp³ywów z tytu³u op³at za trwa³y zarz¹d
1) Cel budowy modelu WTZ  okrelenie poziomu wp³ywów do bud¿etu jednostki z tytu³u op³at za trwa³y zarz¹d nieruchomoci.
2) Za³o¿enia i uwarunkowania. W modelu nale¿y uwzglêdniæ m.in.:
 liczbê nieruchomoci oddanych w TZ,
 parametry ustanowienia prawa,
 procesy zmiany sposobu u¿ytkowania nieruchomoci oddanych w TZ,
 bonifikaty  liczba, poziom, zmiany istniej¹cych i udzielanie nowych,
 poziom zad³u¿enia jednostek organizacyjnych z tytu³u op³at za TZ,
 stan lokalnego rynku nieruchomoci.
3) Ogólna postaæ modelu:





WTZ = f8 LN , PT Z , Z SU , BT Z , Z T Z , S RN , t, ATZ ,
gdzie:

LN  liczba nieruchomoci w zasobie oddanych w UW,
PTZ  parametry nieruchomoci oddanych w TZ (PTZ{CN, OR}, gdzie: CN  cena
nieruchomoci oddanej w TZ, OR  stawka op³aty rocznej z tytu³u TZ),
ZSU  procesy zmiany sposobu u¿ytkowania nieruchomoci oddanych w TZ,
BTZ  liczba udzielonych i planowanych do udzielenia bonifikat, ich poziom oraz
zakres zmian,
ZTZ  poziom zad³u¿enia u¿ytkowników wieczystych z tytu³u op³at za UW,
SRN  obecny i przewidywany stan rynku nieruchomoci w okresie prognozy w zakresie stóp dyskontowych,
t  perspektywa czasowa okrelania poziomu wp³ywów [standardowo t Î (0; 3) lat],
ATZ  model ATZ aktualizacji op³at rocznych z tytu³u TZ,
f8  funkcja przekszta³caj¹ca zbiór przyjêtych zmiennych w oczekiwan¹ wartoæ
prognozy w zakresie wp³ywów z tytu³u op³at za trwa³y zarz¹d.
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Model AUW  aktualizacja op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
1) Cel budowy modelu AUW  rozpoznanie potrzeb w zakresie przeprowadzenia aktualizacji op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego.
2) Za³o¿enia i uwarunkowania. W modelu nale¿y uwzglêdniæ m.in.:
 stan lokalnego rynku nieruchomoci,
 koszty wyceny nieruchomoci,
 koszty obs³ugi administracyjnej,
 zak³adane efekty aktualizacji (ekonomiczne, spo³eczne),
 proces odwo³awczy i zwi¹zane z tym zmniejszenie wp³ywów,
 nak³ady poniesione przez u¿ytkowników wieczystych w zwi¹zku z budow¹ urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,
 liczbê nieruchomoci oddanych w UW,
 parametry ustanowienia prawa.
3) Ogólna postaæ modelu:
AUW = f 9 S RN , KWN, K OA, E A, POD , NUW , t, L N , S OR ,
S RN = f10 PO N , PD N , C N , W, A 

gdzie:
SRN  obecny i przewidywany stan rynku nieruchomoci w okresie prognozy,
KWN  koszty wyceny nieruchomoci na potrzeby aktualizacji op³at rocznych z tytu³u UW,
KOA  koszty obs³ugi administracyjnej na potrzeby aktualizacji op³at rocznych z tytu³u UW,
EA  zak³adane efekty aktualizacji (ekonomiczne, spo³eczne),
POD  proces odwo³awczy i zwi¹zane z tym zmniejszenie potencjalnych wp³ywów,
NUW  nak³ady poniesione przez u¿ytkowników wieczystych w zwi¹zku z budow¹
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej odliczane podczas aktualizacji op³at rocznych,
t  perspektywa czasowa aktualizacji,
LN  liczba nieruchomoci oddanych w UW,
SOR  stawka op³aty rocznej z tytu³u UW,
PON  popyt na rynku nieruchomoci,
PDN  poda¿ na rynku nieruchomoci,
CN  ceny nieruchomoci na rynku nieruchomoci,
W  cechy (atrybuty) nieruchomoci warunkuj¹ce poziom cen na rynku nieruchomoci,
e  zbiór innych czynników wyznaczaj¹cych stan rynku nieruchomoci,
f9  funkcja przekszta³caj¹ca zbiór przyjêtych zmiennych w oczekiwany poziom
aktualizacji op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego,
f10  funkcja przekszta³caj¹ca zbiór przyjêtych zmiennych w oczekiwan¹ wartoæ
stanu rynku nieruchomoci.
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Model ATZ  aktualizacja op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du
1) Cel budowy modelu ATZ  rozpoznanie potrzeb w zakresie przeprowadzenia aktualizacji op³at rocznych z tytu³u trwa³ego zarz¹du.
2) Za³o¿enia i uwarunkowania. W modelu nale¿y uwzglêdniæ m.in.:
 stan lokalnego rynku nieruchomoci,
 koszty wyceny nieruchomoci,
 koszty obs³ugi administracyjnej,
 zak³adane efekty aktualizacji (ekonomiczne, spo³eczne),
 proces odwo³awczy i zwi¹zane z tym zmniejszenie wp³ywów,
 nak³ady poniesione przez jednostki organizacyjne w zwi¹zku z budow¹ urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,
 liczbê nieruchomoci oddanych w TZ,
 parametry ustanowienia prawa.
3) Ogólna postaæ modelu:
ATZ = f11 S RN , KWN , K OA, EA, POD , NJO , t, LN , S OR ,

gdzie:
SRN  obecny i przewidywany stan rynku nieruchomoci w okresie prognozy,
KWN  koszty wyceny nieruchomoci dla potrzeb aktualizacji op³at rocznych z tytu³u TZ,
KOA  koszty obs³ugi administracyjnej dla potrzeb aktualizacji op³at rocznych z tytu³u TZ,
EA  zak³adane efekty aktualizacji (ekonomiczne, spo³eczne),
POD  proces odwo³awczy i zwi¹zane z tym zmniejszenie potencjalnych wp³ywów,
NJO  nak³ady poniesione przez jednostki organizacyjne w zwi¹zku z budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, odliczane podczas aktualizacji op³at rocznych,
t  perspektywa czasowa aktualizacji,
LN  liczba nieruchomoci oddanych w TZ,
SOR  stawka op³aty rocznej z tytu³u TZ.
PODSUMOWANIE
W pracy przedstawiono za³o¿enia dotycz¹ce budowy omiu modeli symulacyjno-prognostycznych, które mog¹ byæ wykorzystywane w prognozowaniu na potrzeby planowania
wykorzystania zasobów nieruchomoci. Wiêkszoæ z nich jest modelami stochastycznymi, a wiêc takimi których zmienne nie maj¹ charakteru deterministycznego, a stochastyczny. Oznacza to w praktyce stosowanie symulacji stochastycznych i prognozowania
zak³adaj¹cego brak determinizmu w procesach podlegaj¹cych przewidywaniu.
Wykonane przy ka¿dym modelu zestawienie zmiennych wskazuje, ¿e bazuje on na
wielu zmiennych. Zmienne te zdefiniowano w sposób syntetyczny. Wiêkszoæ z nich,
w kolejnych etapach badañ, musi byæ przedmiotem oddzielnych rozwa¿añ, tak aby poszczególne dziedziny zmiennoci znalaz³y odzwierciedlenie w procesach symulacji i prognozowania.
Tabela 2 przedstawia zestawienie liczby zmiennych proponowanych w poszczególnych modelach wraz z liczb¹ funkcji symulacyjno-prognostycznych.
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Tabela 2. Liczba zmiennych proponowanych w modelach oraz liczba funkcji symulacyjno-prognostycznych
Table 2. Number of variables proposed in model and number of simulation-forecasting function
Model
Model

Liczba zmiennych
Number of variables

Liczba funkcji symulacyjno- prognostycznych
Number of simulation- forecasting function

UN

14

2

NN

10

2

WUN

8

1

WNN

7

1

WUW

9

1

WTZ

8

1

AUW

14

2

ATZ

14

2

Razem

84*

12

* niektóre zmienne powtarzaj¹ siê.
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Dla ka¿dego modelu liczba zmiennych, która podlegaæ powinna symulacji lub prognozowaniu, nie jest mniejsza ni¿ 7. Ta stosunkowo du¿a liczba zmiennych wprowadza
powa¿ne komplikacje w p³aszczynie gromadzenia danych, budowy modelu formalnego
oraz oceny uzyskanych symulacji i prognoz.
Opracowane w pracy ogólne za³o¿enia modeli symulacyjno-prognostycznych wykorzystywanych w procesach planowania wykorzystania zasobów nieruchomoci w kolejnym etapie badañ zostan¹ przedstawione w postaci modeli formalnych. Wyniki prognoz
gospodarczych, które bêdzie mo¿na uzyskaæ na podstawie tych modeli, nale¿y wykorzystywaæ w procesach programowania zagospodarowania nieruchomoci zasobu. Prognozy
te powinny byæ sporz¹dzane z uwzglêdnieniem lokalnych realiów rynkowych i gospodarczych dotycz¹cych nieruchomoci. Powinny uwzglêdniaæ potencja³ rynku nieruchomoci
oraz zapotrzebowanie na rodki finansowe pozyskiwane z udostêpniania nieruchomoci
z zasobu. Prognozowaæ nale¿y ponadto wydatki zwi¹zane z udostêpnieniem nieruchomoci
oraz z ich nabywaniem.
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ECONOMETRIC MODELING IN REAL ESTATE MANAGEMENT PLANNING
Abstract. Real estate management processes in Poland rely on market forecasts as part
of the real estate management system. The study focuses on the methodological
assumptions underlying models of market phenomena that will be used in the simulation
and forecasting process for the purpose of drawing up real estate management plans. The
obtained results provided a basis for developing general models regarding: the release
of real estate from the local assets and the inclusion of new real estate in the local assets,
expenditures related to the release of real estate from the local assets and to the inclusion
of new real estate in the local assets, revenues generated in virtue of perpetual usufruct
fees and perpetual management fees charged on land property, updates of perpetual
usufruct fees and perpetual management fees charged on land property.
Key words: economic model, forecasting, simulations, plan of use real estate resource
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