
Warszawa, dnia 27.04.2015 

 

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości  

w sprawie wzoru wyciągu z operatu 

Przesłany do zaopiniowania wzór wyciągu z operatu szacunkowego wykracza zdecydowanie poza 

ramy wpisane w art.158 projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

przegłosowanej na komisji sejmowej dnia 22.04.2015roku.   

Według wskazanego zapisu art.158 wyciąg ma zawierać:  

� opis nieruchomości jako rodzaj i dane identyfikujące oznaczenie ewidencyjne działek oraz 

opis budynków lub lokali  

� zakres i cel wyceny oraz zastosowane podejście  

� wartość  ze wskazaniem rodzaju wartości oraz daty jej określenia.  

W proponowanym wzorze wyciągu znajdują się pozycje niemożliwe do wypełniania przez 

rzeczoznawcę jak np. „powierzchnia użytkowa budynków z obmiaru”..   Do czynności rzeczoznawcy 

nie należy dokonywanie obmiarów powierzchni budynku przy wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca 

może jedynie wskazać wielkość powierzchni na podstawie dostępnych dokumentów, w tym na bazie 

informacji z ewidencji budynków i lokali. Jednocześnie zwracamy uwagę, że polskie przepisy definiują 

w sposób różny powierzchnię użytkową.  

Wśród pozycji przekraczających zakres informacji z art.158 jest „uzbrojenie istniejące” oraz 

„uzbrojenie możliwe do podłączenia”. Rzeczoznawca nie jest upoważniony by wskazywać, czy dana 

nieruchomość posiada możliwości techniczne i formalne włączenia do sieci, nawet jeżeli przebiega 

ona w pobliżu. Tylko gestor mediów jest w stanie to określić. Rzeczoznawca na potrzeby wyciągu nie 

będzie prowadził korespondencji z gestorami mediów.  

Szczegóły dotyczące wskazywania obciążenia nieruchomości przekraczają zakres art.158.  

Przeznaczenie w planie miejscowym, lub w studium, lub opis decyzji warunkach zabudowy także 

przekracza zakres art.158. Rzeczoznawca w przypadku np. kilku decyzji o warunkach zabudowy na 

ten sam teren może nie mieć o nich wiedzy.  

Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości, niezdefiniowany, także przekracza zakres art.158. 

Data określenia wartości nieruchomości to jedyna data wskazana w art.158. Zatem żądanie 

wskazywania innych dat (np. data na którą dokonano wyceny nieruchomości) przekracza już ten 

zakres.  

Poza tym we wzorze wyciągu jest wiele nieścisłości. 

W katalogu rodzaju praw brak jest np. prawa spółdzielczego. 

W katalogu rodzaju nieruchomości jest podobnie. 



Wskazane rodzaje użytków gruntowych opisują jedynie grunty niezurbanizowane, i to nie wszystkie. 

Brak jest lasów, nieużytków, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. 

Niezrozumiałe są osobne pozycje dotyczące wartości budynku, działki ewidencyjnej, lokalu. 

Rzeczoznawca szacując wartość nieruchomości zabudowanej wskaże jedną wartość. A w przypadku 

szacowania wartości nieruchomości lokalowej, wskaże jej wartość, a nie lokalu i gruntu.  

Postulujemy, by przy tak rozbudowanej formule wyciągu, dostarczającej wielu nowych informacji do 

zasobu oraz wymagającej dodatkowej pracy, zwolnić rzeczoznawców majątkowych całkowicie z opłat 

za pobieranie informacji z rejestru cen i wartości.  

 

 

Stanowisko przyjęte na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 27.04.2015 


