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WYCIĄG  Z  OPERATU  SZACUNKOWEGO  

 

Określenie nieruchomości 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana 

budynkiem Stacji Dializ, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 

2/33 (obręb ewid. 1241 Włocławek KM 124/1) o pow. 82 187 m
2
 (8,2187 

ha), wchodząca w skład księgi wieczystej KW nr WL1W/00045075/8, 

położona przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku, woj. kujawsko – 

pomorskie. 

Księga wieczysta prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

Sądu Rejonowego we Włocławku.  

Zakres wyceny obejmuje część nieruchomości gruntowej zabudowanej 

budynkiem Stacji Dializ, wchodzącej w kompleks Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego 

Popiełuszki we Włocławku. 

Forma władania 
Właścicielem nieruchomości jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku z 

siedzibą we Włocławku (udział 1/1).  

Cel wyceny Określenie wartości rynkowej miesięcznej stawki czynszu dzierżawy 

powierzchni medycznej. 

Rodzaj wartości określonej w 

wycenie 
Wartość rynkowa stawki czynszu dzierżawy według stanu i cen na dzień 

wyceny. 

Zastosowane podejście i metoda 

wyceny Podejście porównawcze, metoda porównywania parami. 

Daty istotne dla operatu 

szacunkowego 

Data sporządzenia operatu szacunkowego                          

Data, na którą określono wartość nieruchomości                             

Data, na którą określono i uwzględniono stan 

nieruchomości 

Data wizji terenowej na nieruchomości       

08.03.2019 r. 

08.03.2019 r. 

08.03.2019 r. 

18.02.2019 r. 

Jednostkowa wartość rynkowa 

miesięcznej stawki czynszu 

dzierżawy powierzchni 

medycznej według stanu i cen 

na dzień wyceny (bez podatku 

VAT) 

 

25,5 zł/m2/m-c

Słownie:  dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt groszy  

Całkowita wartość rynkowa 

miesięcznej stawki czynszu 

dzierżawy powierzchni 

medycznej według stanu i cen 

na dzień wyceny (bez podatku 

VAT) 

 

 

27.600 zł

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych 
 

Komentarz do wyniku wyceny 

Ustalona stawka czynszu nie uwzględnia podatku VAT oraz dodatkowych 

kosztów eksploatacji – mediów i innych umownych obciążeń (drobnych 

napraw i konserwacji) znajdujących się po stronie dzierżawcy także innych 

opłat jak ubezpieczenie nieruchomości czy podatku od nieruchomości, do 

których ponoszenia zobowiązany jest właściciel nieruchomości. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem Stacji Dializ, oznaczona w 

ewidencji gruntów jako działka nr 2/33 (obręb ewid. 1241 Włocławek KM 124/1) o pow. 82 187 m
2
 

(8,2187 ha), wchodząca w skład księgi wieczystej KW nr WL1W/00045075/8, położona przy ul. 

Wienieckiej 49 we Włocławku, woj. kujawsko – pomorskie. 

 

Właścicielem nieruchomości jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego 

Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku z siedzibą we Włocławku (udział 1/1). 
 

Zakres wyceny obejmuje część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Stacji Dializ, 

wchodzącej w kompleks Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza 

Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Zakres oszacowania obejmuje określenie wartości rynkowej 

miesięcznej stawki czynszu powierzchni medycznej według stanu i cen na dzień wyceny.  

2.  CEL WYCENY 

Operat szacunkowy został sporządzony dla potrzeb ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawy 

powierzchni medycznej. 

 

3.  PODSTAWY FORMALNE, MATERIALNO –  PRAWNE I 

MERYTORYCZNE WYCENY  

3.1.  Podstawa formalna  

Wycenę przeprowadzono na zlecenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku z siedzibą we Włocławku. 
 

3.2. Wykonawca operatu 

Wykonawcą operatu szacunkowego jest mgr inż. Jerzy Lewandowski, zamieszkały we Włocławku, 

posiadający uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości nr 3633 nadane przez Urząd 

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.  
 

3.3. Podstawy materialno – prawne 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 z późn. zmianami) 

 Uchwała Nr XVIII/329/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w 

sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów 

trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-

Pomorskie jest podmiotem tworzącym (tekst jednolity Dz. U. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 

31.10.2013r., poz. 3192) 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 

2204 z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku, w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zmianami) 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny i Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej 

Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 
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3.4. Źródła danych merytorycznych 

 księga wieczysta KW nr WL1W/00045075/8, prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego we Włocławku dostępna w systemie informatycznym Centralnej Bazy Danych Ksiąg 

Wieczystych na stronie http://ekw.ms.gov.pl  

 opracowanie geodezyjno kartograficzne „informacja o działce” przedstawiające dane z zasobu PODGiK 

UM Włocławek (wydruk w załączeniu) 

 wyrys z mapy ewidencyjnej (wydruk w załączeniu) 

 książka obiektu budowlanego (wyciąg w załączeniu) 

 informacja z wizji lokalnej przeprowadzonej na nieruchomości  

 dokumentacja planistyczna miasta Włocławek 

 informacje o stawkach czynszu dzierżawy/najmu na rynku lokalnym uzyskane od osób prawnych i 

fizycznych  

 własna baza danych o rynku nieruchomości  

 informacje uzyskane w agencjach nieruchomości we Włocławku. 

 

3.5.  Materiały pomocnicze 

 Ryszard Cymerman, Andrzej Hopper, „Wycena nieruchomości. Zasady i procedury”, PFSRzM Warszawa, 

2005 

 Europejskie Standardy Wyceny 2009 (wydanie szóste) PFSRzM Warszawa 2009 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny i Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej 

Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.  

 Międzynarodowe Standardy Wyceny (wydanie polskie), Warszawa 2005 

 Wycena nieruchomości, wydanie polskie, APIRAISAL INSTITUTE, PFSRzM, Warszawa 

 Ewa Kucharska – Stasiak „Wartość rynkowa nieruchomości” TWIGGER, Warszawa 2001 r. 

 Mieczysław Prystupa „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego”, PFSRzM, 

Warszawa 2001 r. 

 

4. DATY ISTOTNE DLA OPERATU SZACUNKOWEGO 

Data sporządzenia wyceny         08 marca 2019r. 

Data na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny   08 marca 2019r. 

Data na którą określono wartość nieruchomości      08 marca 2019r. 

Data dokonania wizji lokalnej na nieruchomości      18 lutego 2019r. 

 

5. OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI  
5.1. Stan prawny nieruchomości 

Nieruchomość o uregulowanym stanie prawnym. 

Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie: 

 księgi wieczystej KW nr WL1W/00045075/8, prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego we Włocławku dostępna w systemie informatycznym Centralnej Bazy Danych Ksiąg 

Wieczystych na stronie http://ekw.ms.gov.pl (wydruk w załączeniu),  

– opracowania geodezyjno – kartograficznego „informacje o działce” przedstawiającego dane z zasobu 

PODGiK UM Włocławek (wydruk w załączeniu). 

 

http://ekw.ms.gov.pl/
http://ekw.ms.gov.pl/
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Stan formalnoprawny przedmiotowej nieruchomości według zapisów księgi wieczystej przedstawiono 

poniżej. 
 

DZIAŁ I – 0  OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

– w skład nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej wchodzą: 

→ przedmiotowa działka ewidencyjna nr 2/33 z obrębu Włocławek KM 124/1 o sposobie 

korzystania: Bi – inne tereny zabudowane, położona przy ul. Wienieckiej w miejscowości 

Włocławek, gmina Miasto Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie 

→ wyłączone z zakresu oszacowania działki ewidencyjne:  

- nr 1/1 o sposobie korzystania: działka, położona przy ul. Wienieckiej 45; ul. Wienieckiej 49; 

ul. Wienieckiej 47; ul. Wienieckiej 43,  

- nr 2/1 o sposobie korzystania: działka, położona przy ul. Wienieckiej 45; ul. Wienieckiej 49; 

ul. Wienieckiej 47; ul. Wienieckiej 43, 

- nr 2/23 o sposobie korzystania: działka, położona przy ul. Wienieckiej 45; ul. Wienieckiej 49; 

ul. Wienieckiej 47; ul. Wienieckiej 43, 

- nr 2/24 o sposobie korzystania: działka, położona przy ul. Wienieckiej 45; ul. Wienieckiej 49; 

ul. Wienieckiej 47; ul. Wienieckiej 43, 

- nr 2/30 o sposobie korzystania: B – tereny mieszkaniowe, położona przy ul. Wienieckiej 49A, 

- nr 2/32 o sposobie korzystania: Bi – inne tereny zabudowane, położona przy ul. Wienieckiej, 

w miejscowości Włocławek, gmina Miasto Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. 

Obszar całej nieruchomości: 8,8177 ha. 

DZIAŁ I – SP  SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ  

– uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej -  uprawnienie z 

tytułu służebności gruntowej przechodu i przejazdu obciążającej działki 2/14, 2/15, 2/26, które 

mają urządzoną kw. 60672 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 

2/21, 2/22, 2/23, 2/24 objętych kw. 45075, zgodnie z treścią § 10 umowy ustanowienia odrębnej 

własności lokalu i umowy sprzedaży oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej z 

dnia 16 maja 2002 roku. 

 

DZIAŁ II WŁASNOŚĆ  

– właścicielem nieruchomości jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego 

Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku z siedzibą we Włocławku  

 

DZIAŁ III PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA  

– ograniczone prawo rzeczowe -  służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika 

wieczystego działki 2/10 objętej kw. 48065 zgodnie z § 5 umowy o oddanie gruntów w 

użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności garażu; na wniosek z dnia 22 maja 2002 roku 

godz. 9 min. 10 - dz. kw. 2910/02 odłączono działki nr nr 2/14, 2/15, 2/26 do kw. 60672. w 

związku z powyższym współobciążono nieruchomość kw. 60672. wpisano z urzędu dnia 10 

czerwca 2002 roku, 

– ograniczone prawo rzeczowe - służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika 

wieczystego działki 2/5 objętej kw. 48067 zgodnie z § 5 umowy o oddanie gruntów w użytkowanie 

wieczyste i przeniesienie własności garażu; na wniosek z dnia 22 maja 2002 roku godz. 9 min. 10 - 

dz. kw. 2910/02 odłączono działki nr nr 2/14, 2/15, 2/26 do kw. 60672. w związku z powyższym 

współobciążono nieruchomość kw. 60672. wpisano z urzędu dnia 10 czerwca 2002 roku, 

– ograniczone prawo rzeczowe -  służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika 

wieczystego działki 2/6 objętej kw. 48068 zgodnie z § 5 umowy o oddanie gruntów w użytkowanie 

wieczyste i przeniesienie własności garażu; na wniosek z dnia 22 maja 2002 roku godz. 9 min. 10 - 

dz. kw. 2910/02 odłączono działki nr nr 2/14, 2/15, 2/26 do kw. 60672. w związku z powyższym 

współobciążono nieruchomość kw. 60672. wpisano z urzędu dnia 10 czerwca 2002 roku, 
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– ograniczone prawo rzeczowe - służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika 

wieczystego działki 2/7 objętej kw. 48069 zgodnie z § 5 umowy o oddanie gruntów w użytkowanie 

wieczyste i przeniesienie własności garażu; na wniosek z dnia 22 maja 2002 roku godz. 9 min. 10 - 

dz. kw. 2910/02 odłączono działki nr nr 2/14, 2/15, 2/26 do kw. 60672. w związku z powyższym 

współobciążono nieruchomość kw. 60672. wpisano z urzędu dnia 10 czerwca 2002 roku, 

– ograniczone prawo rzeczowe - służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika 

wieczystego działki 2/3 objętej kw. 48070 zgodnie z § 5 umowy o oddanie gruntów w użytkowanie 

wieczyste i przeniesienie własności garażu; na wniosek z dnia 22 maja 2002 roku godz. 9 min. 10 - 

dz. kw. 2910/02 odłączono działki nr nr 2/14, 2/15, 2/26 do kw. 60672. w związku z powyższym 

współobciążono nieruchomość kw. 60672. wpisano z urzędu dnia 10 czerwca 2002 roku, 

– ograniczone prawo rzeczowe - służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika 

wieczystego działki 2/11 objętej kw. 48071 zgodnie z § 5 umowy o oddanie gruntów w 

użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności garażu; na wniosek z dnia 22 maja 2002 roku 

godz. 9 min. 10 - dz. kw. 2910/02 odłączono działki nr nr 2/14, 2/15, 2/26 do kw. 60672. w 

związku z powyższym współobciążono nieruchomość kw. 60672. wpisano z urzędu dnia 10 

czerwca 2002 roku, 

– ograniczone prawo rzeczowe - służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika 

wieczystego działki 2/4 objętej kw. 48072 zgodnie z § 5 umowy o oddanie gruntów w użytkowanie 

wieczyste i przeniesienie własności garażu; na wniosek z dnia 22 maja 2002 roku godz. 9 min. 10 - 

dz. kw. 2910/02 odłączono działki nr nr 2/14, 2/15, 2/26 do kw. 60672. w związku z powyższym 

współobciążono nieruchomość kw. 60672. wpisano z urzędu dnia 10 czerwca 2002 roku, 

– ograniczone prawo rzeczowe - służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika 

wieczystego działki 2/9 objętej kw. 48073 zgodnie z § 5 umowy o oddanie gruntów w użytkowanie 

wieczyste i przeniesienie własności garażu; na wniosek z dnia 22 maja 2002 roku godz. 9 min. 10 - 

dz. kw. 2910/02 odłączono działki nr nr 2/14, 2/15, 2/26 do kw. 60672. w związku z powyższym 

współobciążono nieruchomość kw. 60672. wpisano z urzędu dnia 10 czerwca 2002 roku, 

– ograniczone prawo rzeczowe - służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika 

wieczystego działki 2/8 objętej kw. 48124 zgodnie z § 5 umowy o oddanie gruntów w użytkowanie 

wieczyste i przeniesienie własności garażu; na wniosek z dnia 22 maja 2002 roku godz. 9 min. 10 - 

dz. kw. 2910/02 odłączono działki nr nr 2/14, 2/15, 2/26 do kw. 60672. w związku z powyższym 

współobciążono nieruchomość kw. 60672. wpisano z urzędu dnia 10 czerwca 2002 roku, 

– ostrzeżenie - ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w dziale I księgi wieczystej 

z rzeczywistym stanem powstały na skutek podziału działki 2/23 na działki 2/28 i 2/29 na 

podstawie zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków prezydenta miasta 

Włocławek z dnia 25 października 2005 roku. 
 

DZIAŁ IV HIPOTEKI  

– Brak wpisów – przypis autora wyceny 

 

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece podstawą 

oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane z ewidencji gruntów i budynków. 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków jest następujące: 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Powiat:   Miasto Włocławek 

Jednostka ewidencyjna: 046401_1 Miasto Włocławek 

Obręb ewidencyjny:  1241 Włocławek KM 124/1 

 

Działki/ki gruntu 
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Położenie  Oznaczenie ewidencyjne (Nr działki) 
Powierzchnia 

gruntu [ha] 

Oznaczenie 

użytków 

Wieniecka 2/33  (Id działki : 046401_1.1241.2/33) 8,2187 Bi 

Budynek/ki objęte przedmiotem wyceny na ww. działce / działkach gruntu 

Nr ewid. 

budynku 
Funkcja budynku 

Kondygnacje 

n / p 

Rok 

budowy 

Pow. 

zabudowy 

2/27;12 
1. Budynki szpitali i inne budynki opieki 

zdrowotnej 
1 / 1 1963 1051 

2/27;13 
1. Budynki szpitali i inne budynki opieki 

zdrowotnej 
1 / 1 1963 615 

Przedmiot wyceny obejmuje budynek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako 

budynek o nr 2/27;13 oraz część budynku oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako 

budynek o nr 2/27;12 (na podstawie pomiarów graficznych powierzchnia części budynku 

wynosi 475 m
2
).  

Dane z ewidencji gruntów i budynków są zgodne z zapisami księgi wieczystej. 
 

5.2. Stan techniczno-użytkowy nieruchomości  

5.2.1. Lokalizacja otoczenie i informacje ogólne 

Przedmiot wyceny położony jest przy ulicy Wienieckiej 49 we Włocławku, woj. kujawsko - 

pomorskie.  

Przedmiot wyceny zlokalizowany jest na obrzeżach granicy administracyjnej miasta Włocławek na 

trasie Osięciny - Wieniec – Włocławek, pomiędzy terenami leśnymi a pojedynczymi punktami 

handlowo-usługowymi. Nieruchomość wchodzi w skład zespołu obiektów Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego we Włocławku, na terenie osiedla Zazamcze.  

Nieruchomość zlokalizowana na dalszym planie od głównego ciągu komunikacyjnego tej części 

miasta ul. Wienieckiej (ok. 150 m). W odległości ok. 270 m znajduje się przystanek komunikacji 

miejskiej. Przedmiot wyceny oddalony jest o ok. 2,7 km od ścisłego centrum. 

Obok „Osiedla Zazamcze” w mieście Włocławek wyróżnia się jednostki strukturalne – osiedla: 

mieszkaniowe wielorodzinne – „Południe” „Śródmieście”, „Kazimierza Wielkiego” („Wschód 

Mieszkaniowy”), mieszkaniowe jednorodzinne – „Michelin”, „Rybnica”, „Zawiśle”, przemysłowe – 

„Wschód Przemysłowy”, „Zachód Przemysłowy”.  

 

Rys.  Lokalizacja  
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Informacje ogólne 
Włocławek położony jest nad Wisłą w centralnej części Polski. To trzecie co do wielkości miasto 

województwa kujawsko-pomorskiego, na prawach powiatu, położone w południowo-wschodniej jego 

części. W dokumentacji strategicznej województwa Włocławek określany jest jako subregionalny 

ośrodek rozwoju, ośrodek o wysokiej aktywności społecznej i gospodarczej z wiodącym udziałem 

sfery ponadlokalnych usług publicznych. Miasto zamieszkuje ok. 112 tyś osób. Siłą napędową 

gospodarki lokalnej są duże przedsiębiorstwa przemysłowe, głównie z branży chemicznej, a także 

maszynowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego. Włocławek należy do nielicznej grupy miast w 

centralnej Polsce o tak wysokim stopniu uprzemysłowienia. 

 

Dostępność komunikacyjna       

Przedmiot wyceny posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 2807C ul. 

Wienieckiej o  nawierzchni asfaltowej. 
 

Uzbrojenie terenu 

Obszar, na którym położony jest przedmiot wyceny, wyposażono w następujące urządzenia 

infrastruktury technicznej: 

 przyłącze do sieci elektroenergetycznej, 

 przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej 

 przyłącze do sieci wodociągowej, 

 przyłącze do sieci telekomunikacyjnej, 

 przyłącze do sieci ciepłowniczej. 

 

5.2.2. Opis nieruchomości  

Na nieruchomości znajduje się budynek medyczny o nazwie „Stacja dializ”, na terenie kompleksu 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony. W 

budynku znajdują się pomieszczenia medyczne i pomieszczenia pomocnicze budynku Stacji Dializ. 

Budynek wykorzystywany jest zgodnie z umową dzierżawy. Poza przedmiotem wyceny w granicach 

działki nr 2/33 znajdują się budynki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku  oraz 

parkingi i dojścia do tych budynków. 

Obiekt spełnia wymagania sanitarne powierzchni medycznej określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739).  

 

Poniżej podano zestawienie powierzchni pomieszczeń na podstawie projektu budowalnego z 

warunkami podanymi w decyzji opracowanych przez inż. Jana Klockowskiego, nr uprawnień: UAN-

NB-8386/5/2/85Wk, data wykonania: 08.04. 

 

 

Tab. Zestawienie powierzchni pomieszczeń  

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m
2
] 

1 Wiatrołap 7,58 

2 Poczekalnia pacjentów 21,00 

3 Szatnia pacjentów damska 19,20 

4 Magazyn materiałów medycznych 22,30 

5 Magazyn koncentratów 31,51 

6 Korytarz 31,76 
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7 Archiwum 8,10 

8 Mag. pustych opakowań 10,00 

9 Pokój lekarzy 29,42 

10 Poradnia nefrologiczna 14,35 

11 Ambulatorium 19,64 

12 Pobieranie materiału 6,37 

13 Korytarz 69,80 

14 WC pacjentów męski 6,42 

15 Brudownik 5,60 

16 Pomieszczenie porządkowe 4,20 

17 WC pacjentów damski 4,33 

18 Magazyn 10,58 

19 Pom. na środki dezynfekcyjne 4,07 

20 Magazyn bielizny czystej 8,36 

21 Mag. mat. opatr. i leków 14,30 

22 Szatnia pacjentów męska 17,18 

23 Łazienka dla pacjentów także niepełnospr. 6,88 

24 Sala dializ 4 stanowiska 48,01 

25 Łazienka HBS 5,91 

26 Przedsionek dla pacj. HBS 8,81 

27 Szatnia pacjentów HBS 7,21 

28 Sala dializ 6 stanowisk 78,30 

29 Reutylizacja 15,46 

30 Sala dializ 16 stanowisk 193,60 

31 Szatnia personelu damska 14,37 

32 WC i prysznic damski personelu 11,86 

33 WC i prysznic męski personelu 6,60 

34 Szatnia męska personelu 6,75 

35 Sala dializ 3 stanowiska + 1 HIV 61,00 

36 Pokój socjalny personelu 11,50 

37 Pokój techników 9,37 

38 Stacja uzdatniania wody 19,90 

39 WC kierownika stacji 3,30 

40 Pokój kierownika stacji 14,56 

41 Sekretariat pielęgniarka oddziałowa 19,76 

42 Magazyn soli tabletkowej 4,60 

43 Korytarz łącznik ze szpitalem 7,32 

44 Kuchenka 8,34 

45 WC gości niep. spr. 3,17 

46 Sala dializ stanów ciężkich 30,70 

47 Przedsionek    3,53 

48 Korytarz 115,90 

 
Razem 1082,78 
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Tab. Zestawienie podstawowych danych techniczno – użytkowych  

Wyszczególnienie 

Powierzchnia 

użytkowa 

[m
2
] 

Kubatura 

[m
3
] 

Kondygnacje 

nadz / podz 

Budynek Stacji Dializ
 

1082,78 5460,00 1 /0 

 

Źródło:  
1. Powierzchnię użytkową  budynku  przywołano z zestawienia powierzchni pomieszczeń projektu 

budowalnego z warunkami podanymi w decyzji opracowanych przez inż. Jana Klockowskiego, nr uprawnień: 

UAN-NB-8386/5/2/85Wk, data wykonania: 08.04. 

3. Kubaturę budynku przywołano z danych technicznych charakteryzujących obiekt zawartych w książce 

obiektu budowalnego z dnia 02.01.2002 r. 

 

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe budynku 

KONSTRUKCJA BUDYNKU 

Fundamenty Betonowe. 

Ściany Zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej. 

Strop Wykonany z płyt prefabrykowanych, ocieplony styropianem. 

Dach Stropodach konstrukcji prefabrykowanej, z pokryciem z papy 

termozgrzewalnej.  

Rynny i rury 

spustowe 

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 

Elewacja zewnętrzna Otynkowana tynkiem wapienno-cementowym nakrapianym (terrazyt), 

malowany farbą emulsyjną zewnętrzną. 

Stolarka okienna Okna z PCV. 

Stolarka drzwiowa Drzwi zewnętrzne wejściowe PCV. Drzwi wewnętrzne płycinowe oraz PCV. 

WYKOŃCZENIE WNĘTRZ 

Ściany Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, malowane, miejscami wyłożone 

glazurą (na ścianie wokół umywalki). W pobliżu pomieszczenia stacji 

uzdatniania wody, widoczne miejscowe zawilgocenie ścian oraz ubytki w 

farbie. W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody tynki, cementowo-

wapienne, malowane i wyłożone glazurą do wysokości 1,5 m. W 

pomieszczeniach mokrych ściany wyłożone glazurą. W niektórych 

pomieszczeniach podwieszany sufit. 

Podłogi i posadzki Na podłogach wykładzina z PCV, posadzki wyłożone terakotą  (pom. mokre 

oraz pomieszczenie stacji uzdatniania wody). 

Wyposażenie Pom. mokre wyposażone w armaturę sanitarną: muszle ustępowe, umywalki 

i prysznic (w.c. kierownika stacji). Większość pomieszczeń wyposażonych 

w armaturę sanitarną: umywalki. Pomieszczenie stacji uzdatniania wody 

wyposażone w specjalistyczny sprzęt służący uzdatniania wody. 

INSTALACJE TECHNICZNE 

Instalacja elektryczna Instalacja 230/380V. Oświetlenie rastrowe.  

Instalacja wod.-kan. Połączona z siecią zewnętrzną miejską. 

Instalacja grzewcza Ogrzewanie –  przyłącze do sieci ciepłowniczej SM Zazamcze, armatura 

grzewcza w postaci grzejników panelowych. 
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Instalacja 

telekomunikacyjna 

Połączona z siecią zewnętrzną.  

Instalacja alarmowa Instalacja wyposażona w czujniki na podczerwień.  

Klimatyzacja Występuje. 

Instalacja 

wentylacyjna 

Grawitacyjna. 

OCENA STANU 

TECHNICZNEGO 

Stan techniczny budynku oceniono na dobry z elementami wymagającymi 

odświeżenia.  

OCENA 

WYKOŃCZENIA 

Biorąc pod uwagę jakość innych podobnych nieruchomości występujących 

w obrocie na rynku standard przedmiotu wyceny oceniono na dobry z uwagi 

na występowanie materiałów wykończeniowych podstawowej jakości, ich 

średnie zużycie. 
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Fot. Widok ogólny budynku 
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 Fot. Wnętrza budynku  
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5.2.3. Uwarunkowania dzierżawy powierzchni medycznej  

Ogólne zasady dzierżawy nieruchomości zakładów opieki zdrowotnych, których podmiotem 

tworzącym jest Województwo Kujawsko – Pomorskie określa Uchwała nr XVIII/329/12 Sejmiku 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.02.2012r.   
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6. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W DOKUMENTACJI 

PLANISTYCZNEJ GMINY 

Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” 

przyjętego Uchwałą nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29.10.2007r. przedmiot wyceny 

położony jest na terenie o przeznaczeniu – „Obszary usługowe”. 

 

Rys. Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Włocławek 
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7. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

7.1. Założenia ogólne 

Dzierżawa to jeden z typów umów prawa cywilnego. Reguluje ją Kodeks cywilny w art. 693-709. 

Dzierżawa należy do umów nazwanych, dwustronnie zobowiązujących, wzajemnych i konsensualnych 

(tzn. dochodzących do skutku przez zgodne oświadczenie woli stron). Polega na udostępnieniu innej 

osobie prawa lub rzeczy, natomiast nie przenosi własności. Przedmiotem dzierżawy może być tylko 

rzecz lub prawo przynoszące pożytki. Polega na oddaniu dzierżawcy rzeczy do używania i pobierania 

pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić 

wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Dzierżawa nie może być zawarta na czasz dłuższy niż 30 lat, 

bowiem po upływie tego czasu dzierżawę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. 

 

7.2. Rodzaj wartości określonej w operacie 

Biorąc pod uwagę m.in. cel wyceny, rodzaj nieruchomości określono wartość rynkową nieruchomości 

dla aktualnego sposobu użytkowania. Procedura określania wartości rynkowej nieruchomości podlega 

uregulowaniom ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wartość rynkowa 

nieruchomości określana jest przy założeniach zawartych w art. 150, ust. 2 ustawy, który stanowi, iż: 

“Art. 150 (…) 

2. Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.”  

 

Oszacowana w niniejszym operacie szacunkowym wartość rynkowa nieruchomości odpowiada 

pojęciu wartości rynkowej, którą Art. 151 ust.1 w/w Ustawy definiuje w następujący sposób: 

„Art. 151. 

1. Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać 

za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym 

a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują 

rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. ”  

 

7.3. Sposób wyceny nieruchomości według stanu i cen na dzień wyceny 

Dla określenia wartości rynkowej w zależności od rodzaju czynników wpływających na wartość 

nieruchomości (a zwłaszcza stanu i typu nieruchomości) ustawa wskazuje następujące sposoby 

wyceny: 

„Art. 152. (…) 

2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego 

lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich. 

3. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość rynkową 

nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia 

porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu 

mieszanym (…)”. 

 

Szczegółowa procedura i wskazówki metodologiczne określania wartości rynkowej nieruchomości 

zawarte są w: 

1. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego  

2. Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny, m.in.: Nocie interpretacyjnej nr 1 (NI 1): Zastosowanie 

podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości 
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Biorąc pod uwagę rodzaj nieruchomości i praw nią związanych, dostęp do danych rynkowych o 

stawkach czynszu i cenach sprzedaży podobnych nieruchomości, wartość rynkową nieruchomości 

według stanu i cen na dzień wyceny oszacowano w podejściu porównawczym, metodą 

porównywania parami. 

 

7.4. Podejście porównawcze 

Podejście porównawcze stosuje się do określenia wartości rynkowej nieruchomości (tutaj czynszu 

dzierżawy), wówczas, gdy nieruchomości podobne do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny 

były w obrocie na określonym rynku w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających wycenę, a także 

gdy ich ceny (stawki czynszu) i cechy wpływające na te ceny oraz warunki dokonania transakcji są 

znane. 

 

W procesie porównania należy uwzględnić szereg czynników wpływających na wartość, 

a w szczególności: 

 zmiany poziomu cen na skutek upływu czasu, 

 cechy rynkowe lokalu użytkowego takie jak: lokalizacja, stopień uzbrojenia, parametry fizyczne,  

 ekonomiczne – poprzez właściwy dobór lokali podobnych. 

 

W podejściu porównawczym stosuje się metody: 

 metodę porównywania parami, 

 metodę korygowania ceny średniej, 

 metodę analizy statystycznej rynku (wyłącznie do określenia wartości nieruchomości 

reprezentatywnych, o których mowa w art. 161 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

 

W metodzie porównywania parami podstawowym założeniem jest określenie wartości poprzez 

porównywanie nieruchomości parami. Porównuje się parami nieruchomość wycenianą, dla której 

znane są cechy, ale nie znana jest wartość, kolejno z nieruchomościami, które były przedmiotem 

transakcji rynkowych, a więc znane są ich zarówno cechy jak i ceny transakcyjne. W ten sposób 

otrzymuje się kilka wartości wycenianej nieruchomości z porównania w każdej parze, które powinny 

być zbliżone do siebie. Wybór liczby cech porównawczych zależy od stopnia podobieństwa obiektów 

jak i dokładności analizy. Im większe podobieństwo obiektów tym liczba cech porównawczych będzie 

mniejsza. Ostateczną wartość przyjęto jako średnią arytmetyczną z otrzymanych w efekcie analizy 

wyników. 
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8. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ CZYNSZU 

DZIERŻAWY  POWIERZCHNI MEDYCZNEJ WEDŁUG STANU 

I CEN NA DZIEŃ WYCENY  

8.1. Analiza i charakterystyka rynku  

Rodzaj analizowanego segmentu rynku:  rynek dzierżawy/najmu, dzierżawy/najmu obiektów, lokali  

przeznaczonych pod cele medyczne 

Obszar rynku:   teren m. Włocławek i miasta z województwa kujawsko-

pomorskiego 

Jednostka porównawcza:   1 m
2
 pow. dzierżawy/najmu 

 

UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE 

Miasto Włocławek liczy ok. 112 tys. mieszkańców, leży na prawym brzegi rzeki Wisły, należy do 

średnich miast Polski, na prawach powiatu. Włocławek należy do miast ponad 100-tysięcznych o 

największym udziale dzieci i młodzieży. Spośród miast regionu, Włocławek ma ujemne saldo migracji 

ludności miejskiej. Znaczy to, że więcej ludności ubywa do innych miast i miasteczek, aniżeli przesiedla 

się do Włocławka. 

 

SYTUACJA RYNKOWA W ANALIZOWANYM SEGMENCIE 

Rynek medyczny w Polsce jest w fazie wzrostu i przewiduje się, że tendencja ta utrzyma się zwłaszcza 

w sektorze prywatnym, głównie finansowanym bezpośrednio przez pacjentów. Czynnikiem 

generującym stale rosnący popyt na prywatne usługi zdrowotne jest niezadowalający poziom publicznej 

służby zdrowia, a elementem ograniczającym korzystanie z takich świadczeń są stosunkowo niskie 

dochody wielu z potencjalnych pacjentów. 

 

We Włocławku liczącym ok. 112 tyś mieszkańców funkcjonuje ok. 70 placówek medycznych innych 

niż szpitale oraz 3 szpitale. Obiekty ochrony zdrowia w mieście Włocławek związane są przede 

wszystkim z siecią publicznych przychodni zdrowia rozproszonych na terenie całego miasta, 

zarządzanych przez Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej. Większe zakłady opieki zdrowotnej w mieście 

Włocławek najczęściej funkcjonują jako przychodnie, zlokalizowane głównie w centrum (m.in. MZOZ, 

NZOZ „DIAGMED”, „MEDICUS”, „SALUS”, „UNIMED”), na największych osiedlach 

mieszkaniowych (Zespół Przychodni Specjalistycznych przy ul. Łady) oraz przy dużych zakładach 

pracy („PROFMED”).  

 

Od kilku lat prywatni inwestorzy rozpoczęli budowę nowych przychodni lekarskich, klinik, 

obiektów lecznictwa zamkniętego. Przykładem tego typu inwestycji jest między innymi sąsiednie 

miasto Toruń a obecnie i miasto Włocławek. Powstające obecnie na rynku polskim przychodnie  

niepubliczne są zazwyczaj nastawione nie tylko na kontrakty z NFZ, ale również na realizowanie 

świadczeń płatnych bezpośrednio przez pacjentów lub objętych abonamentami medycznymi czy 

dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Są to zarówno małe placówki, tzw. szpitale jednodniowe 

(we Włocławku tego typu zabiegi świadczy Zakład Medyczny „DIAGMED” oraz Szpital 

Specjalistyczny „Barska”), ale również większe, wieloprofilowe.   
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Tab. Podmioty lecznicze funkcjonujące we Włocławku w latach 2010-2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% udział 

2012-

2017 

przychodnie 

samorządowe 
30 31 31 31 31 31 45,12% 

przychodnie 

niepubliczne 
37 37 35 38 39 39 54,88% 

Razem 67 68 66 69 70 70 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Tab. Udzielone porady lekarskie POZ we Włocławku w latach 2010-2017 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% 

udział 

2012-

2017 

przychodnie samorządowe 237884 227998 262564 276362 289329 272973 49% 

przychodnie niepubliczne 250338 245688 255749 280012 265921 306871 51% 

Razem 488222 473686 518313 556374 555250 579844 100% 

Liczba porad (świadczeń) 

udzielonych przez 1 

przychodnię, w tym: 

7286 6965 7853 8063 7932 8283   

–        przychodnie 

samorządowe 
7929 7354 8470 8915 9333 8805   

–        przychodnie 

niepubliczne 
6765 6640 7307 7369 6818 7868   

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

STAWKI CZYNSZU  

Czynsze z uwagi na spowolnienie gospodarcze obecnie utrzymują się na stabilnym poziomie. 

Niewielkie podwyżki obserwowane są w lokalizacjach gdzie poziom nie wynajęcia wyraźnie się 

obniżył. Na lokalnym i regionalnym rynku stawki czynszu podobnych nieruchomości są 

zróżnicowane, oscylują w granicach od 10 do 30 zł/m
2
/m-c.   

 

Tab. Pomocnicze zestawienie stawek czynszu najmu/dzierżawy podobnej do wycenianej powierzchni, 

osiąganych na lokalnym rynku. 
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Lp. Położenie 

Data 

zawarcia 

umowy

Okres obowiązyw.

Powierzchnia 

wynajmowana 

[m2]

Lata budowy

Aktualna na datę wyceny 

jednostkowa miesięczna 

stawka czynszu 

najmu/dzierżawy  [zł/m2] 

netto

Opis przedmiotu najmu, dzierżawy

1. Włocławek, ul. Broniewskiego 2000r. czas nieokreślony 16,71 l. 80-te XX w. 20,77 zł/m2
Lokal użytkowy - gabinet lekarski na parterze w budynku

biurowym.

2. Włocławek, ul. Kościelna 2010r. czas nieokreślony 20,40 l. 50-te XX w. 16,81 zł/m2 Gabinet lekarski w budynku przychodni rejonowej.

3. Włocławek, ul. Kilińskiego 2004r. czas nieokreślony 25,50 l. 70-te XX w. 21,64 zł/m2
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na gabinet

stomatologiczny

4. Włocławek, ul. Kilińskiego 2004r. czas nieokreślony 22,16 l. 70-te XX w. 21,64 zł/m2
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na gabinet

stomatologiczny

5. Włocławek, ul. Kaliska 2004r. czas nieokreślony 46,00 l. 90-te XX w. 21,51 zł/m2
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na gabinet

stomatologiczny

6. Włocławek, ul. Kaliska 2004r. czas nieokreślony 31,00 l. 90-te XX w. 20,78 zł/m2
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na gabinet

stomatologiczny

7. Włocławek, ul. Kaliska 2009r. czas nieokreślony 24,60 l. 90-te XX w. 20,20 zł/m2
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na gabinet

stomatologiczny

8. Włocławek, ul. Łanowa 2012r. 10 lat 180,84 l. 80-te XX w. 20,60 zł/m2
Lokal użytkowy na parterze - przychodnia lekarska w

budynku hand.-usługowym.

9. Włocławek, ul. Wieniecka 2013r. czas nieokreślony 30,00 l. 60/70-te XX w. 14,29 zł/m2 Gabinet lekarski opieki doraźnej.

10. Włocławek, ul. Żytnia 2008r. czas nieokreślony 484,00 l. 80-te XX w. 10,64 zł/m2 Przychodnia lekarska

11. Włocławek, ul. Lunewil 2011r. 15 lat 200,00 1971 15,54 zł/m2 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

12. Włocławek, ul. Barska 2011r. 10 lat 250,00 1988/2009 45,24 zł/m2 Laboratorium medyczne

13. Włocławek, ul. Barska 2015r. czas nieokreślony 1 562,00   1988/2009 20,00 zł/m2 Powierzchnią najmu jest szpital rehabiltacyjny

14. Toruń, M. Skłodowskiej - Curie 2013r. czas nieokreślony 252,71 b.d. 25,48 zł/m2
Lokal użytkowy na II piętrze przychodni -laboratorium badań

medycznych.

ŚREDNIA 20,68 zł/m2

 

Powszechnie nowe umowy dzierżawy przewidują mechanizmy indeksacji inflacyjnej według ogłoszeń Prezesa 

GUS lub HICP chroniącej przed deprecjacją wartości pieniądza w czasie. Dodatkowo dzierżawcy/najemcy w 

ramach podpisywanych umów dzierżawy/najmu zobowiązani są do ponoszenia kosztów mediów, zarządzania, 

czasami również ubezpieczenia i ochrony zajmowanych obiektów. W przypadku dzierżawy/najmu obsługa 

techniczna i administracyjna oferowana jest w stopniu minimalnym. Stawki najczęściej nie uwzględniają 

dodatkowych opłat z tytułu mediów, podatków, ubezpieczeń, do których uiszczenia najczęściej obowiązany jest 

dzierżawca/najemca. 

 

8.2. Określenie wag cech rynkowych i ocena rynku w aspekcie tych cech 

Cechy rynkowe są to w szczególności ich właściwości lokalizacyjne, fizyczne, techniczne i użytkowe, 

co do których z osobna można określić ich wpływ na wartość rynkową. Mają one z reguły lokalny 

charakter i w różnym stopniu mogą wpływać na wartość rynkową, co wyraża się za pomocą 

przypisywania im wag określonych na podstawie analizy rynku lokalnego. 

Wagi cech rynkowych ustala się w zależności od stanu rynku: 

– na podstawie analizy bazy danych o cenach (stawkach) i cechach nieruchomości będących 

wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badania cen, 

– przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych, 

– na podstawie badań – obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości. 

Cechy rynkowe i wagi dla przedmiotowego rynku określono na podstawie obserwacji zachowań 

nabywców, potwierdzonych informacjami uzyskanymi w lokalnych biurach obrotu nieruchomościami. 

Przyjęto następujące wagi cech rynkowych: 

 lokalizacja     50 %              

 stan techniczny /  standard   30 % 
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 wielkość pow. dzierżawy / najmu  20 % 

 

Tab. Opis cech rynkowych determinujących wartość rynkową czynszu 

Cecha rynkowa Skala ocen (Najlepsza -> Najgorsza) 

Lokalizacja bardzo dobra 
lokalizacje centralne z bardzo dobrym dostępem do punktów 
medycznych 

 

dobra 

lokalizacje na obrzeżach centrum, centralne lokalizacje na osiedlach 
mieszkaniowych z dobrym dostępem do punktów medycznych lub 
lokalizacje na obrzeżach miasta z bardzo  dobrym dostępem do punktów 
medycznych  

 
pośrednia 

lokalizacje na osiedlach mieszkaniowych z dobrym dostępem do 
punktów medycznych 

Stan techniczny /  standard 

bardzo dobry 
/ dobry 

powierzchnia w pełni wykończona materiałami o przeciętnej jakości, 
pełne uzbrojenie w media, armatura ponadstandardowa 

dobry / średni powierzchnia w wykończona materiałami o przeciętnej jakości, pełne 
uzbrojenie w media, wymagająca nowej aranżacji 

średni powierzchnia przeznaczona do remontu i adaptacji przez najemcę 

Wielkość pow. dzierżawy / 
najmu 
  

mała < 100 m2 

średnia od 100 do 200 m2 

duża od 200 do 400 m2 
b. duża > 400 m2 

8.3. Nieruchomości uwzględnione do porównań  

Ze zbioru nieruchomości podobnych, jako obiekty porównawcze wybrano 4 nieruchomości medyczne, 

o cechach najbardziej zbliżonych do nieruchomości wycenianej, które są przedmiotem 

dzierżawy/najmu. 

 

Wykaz nieruchomości (lokali) przyjętych do porównań zebrano w tabeli.  

Lp. Położenie 

Data 

zawarcia 

umowy

Okres obowiązyw.

Powierzchnia 

wynajmowana 

[m2]

Lata budowy

Aktualna na datę wyceny 

jednostkowa miesięczna 

stawka czynszu 

najmu/dzierżawy  [zł/m2] 

netto

Opis przedmiotu najmu, dzierżawy

A Włocławek, ul. Łanowa 2012r. 10 lat 180,84 l. 80-te XX w. 20,60 zł/m2
Lokal użytkowy na parterze - przychodnia lekarska w

budynku hand.-usługowym.

B Włocławek, ul. Lunewil 2011r. 15 lat 200,00 1971 15,54 zł/m2 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

C Włocławek, ul. Barska 2011r. 10 lat 250,00 1988/2009 45,24 zł/m2 Laboratorium medyczne

D Włocławek, ul. Barska 2015r. czas nieokreślony 1.562,00 1988/2009 20,00 zł/m2 Powierzchnią najmu jest szpital rehabiltacyjny

E Toruń, M. Skłodowskiej - Curie 2013r. czas nieokreślony 252,71 b.d. 25,48 zł/m2
Lokal użytkowy na II piętrze przychodni -laboratorium badań

medycznych.

 

 

 

 

 

 

 



Wycena rynkowej miesięcznej stawki czynszu dzierżawy powierzchni medycznej 
 

24 

8.4. Charakterystyka szacowanej nieruchomości i przyjętych do porównań w aspekcie 

cech rynkowych 

Szczegółową charakterystykę i ocenę na podstawie uprzednio określonej skali wraz z poprawkami 

kwotowymi wynikającymi z różnic pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami 

porównawczymi przedstawiono w tabeli. 

 

Lp. Cecha rynkowa Udział cechy w Δ C
Nieruchomość 

wyceniana
Nieruch. porów. A Nieruch. porów. B

Nieruch. 

porów. C

Nieruch. 

porów. D

Nieruch. 

porów. E

+/- 0 - 17,30 zł dobra dobra dobra dobra dobra dobra

50,00% - zł - zł - zł - zł - zł

+/- 0 - 10,38 zł bardzo dobry / dobry dobry/średni dobry/średni

bardzo 

dobry / 

dobry

bardzo dobry / 

dobry
dobry/średni

30,00% +5,19 zł +5,19 zł - zł - zł +5,19 zł

+/- 0 - 6,92 zł b. duża (>400 m2)
średnia (100-200 

m2)

średnia (100-200 

m2)

duża (200-

400 m2)

b. duża (>400 

m2)

duża (200-

400 m2)

20,00% -4,61 zł -4,61 zł -2,31 zł - zł -2,31 zł

RAZEM +0,58 zł +0,58 zł -2,31 zł - zł +2,88 zł

20,60 zł 15,54 zł 45,24 zł 20,00 zł 25,48 zł

21,18 zł 16,12 zł 42,93 zł 20,00 zł 28,36 zł

Wielkość pow. dzierżawy /

najmu

+/- 0 - 34,60 zł

Stawka czynszu dzierżawy uzyskana z porównania nieruchomości             

1.

3.

2.

Jednostkowa stawka dzierżawy nieruchomości porównawczej skorygowana na

datę wyceny

Lokalizacja

Stan techniczny / standard

 
 

8.5. Wartość rynkowa miesięcznej stawki czynszu dzierżawy powierzchni medycznej  

Jednostkową rynkową stawkę czynszu dzierżawy obliczono jako średnią arytmetyczną z 

wartości uzyskanych z porównań w 5 parach porównawczych.  

WR =(21,18 + 16,12 + 42,93 + 20 + 28,36) : 5 = 25,72 zł/m2/m-c ~ 25,5 zł/m2/m-c
 

 

Całkowitą rynkową stawkę czynszu dzierżawy obliczono jako średnią arytmetyczną z wartości 

uzyskanych z porównań w 5 parach porównawczych.  

 

WM = 1.082,78 m2 x 25,50 zł/m2/m-c = 27.610,89 zł ~ 27.600 zł
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9. WYNIK KOŃCOWY WYCENY  

Wartość rynkowa stawki czynszu dzierżawy powierzchni medycznej znajdującej się na 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Stacji Dializ,  oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako  działka nr 2/33 (obręb ewid. 1241 Włocławek KM 124/1) o pow. 82 187 m
2
 (8,2187 ha), 

wchodzącej w skład księgi wieczystej KW nr WL1W/00045075/8, położonej przy ul. Wienieckiej 49 

we Włocławku, woj. kujawsko – pomorskie, określona według stanu i cen na dzień wyceny, wynosi: 

Wartość jednostkowa: 

 

25,5 zł/m2/m-c

Słownie:  dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt groszy  
Wartość całkowita: 

 

27.600 zł

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych 
 

 

Określona wartość rynkowa jednostkowej i całkowitej stawki czynszu dzierżawy powierzchni 

medycznej nie uwzględnia podatku VAT (stawka netto) oraz dodatkowych kosztów eksploatacji – 

mediów i innych umownych obciążeń (drobnych napraw i konserwacji) znajdujących się po stronie 

dzierżawcy także innych opłat jak ubezpieczenie nieruchomości czy podatku od nieruchomości, do 

których ponoszenia zobowiązany jest właściciel nieruchomości. 

 

 

10. PODSUMOWANIE  

Uzyskana wartość rynkowa czynszu według stanu i cen na dzień wyceny jest wartością rynkową 

możliwą do uzyskania z dzierżawy. 

Wartość nieruchomości jest aktualna na dzień sporządzenia operatu szacunkowego. 

Wycenę przeprowadzono na podstawie zasad stosowanych w gospodarkach rynkowych, jak również w 

oparciu o uznaną międzynarodową praktykę. Wycenę sporządzono zgodnie ze Standardami 

Zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

 



Wycena rynkowej miesięcznej stawki czynszu dzierżawy powierzchni medycznej 
 

26 

 

11. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

 Niniejszy operat sporządzony został zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z Powszechnymi Krajowymi 

Zasadami Wyceny i Standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych Polskiej Federacji 

Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  

 Rzeczoznawca nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu wyceny niemożliwe do ujawnienia bez 

szczegółowych badań 

 Ocena stanu technicznego budynków i obiektów nie jest ekspertyzą budowlaną 

 Określona wartość rynkowa jest wartością netto bez podatku VAT 

 Określona w operacie szacunkowym wartość rynkowa jest możliwa do uzyskania na wolnym 

nieograniczonym rynku 

 Operat nie może być wykorzystywany do innych celów niż wskazany w operacie 

 

 

12. ZAŁĄCZNIKI 

 księga wieczysta KW nr WL1W/00045075/8   

 opracowania geodezyjno – kartograficzne „informacje o działce” przedstawiające dane z zasobu PODGiK 

UM Włocławek  

 wyrys z mapy ewidencyjnej  

 wyciąg z książki obiektu budowlanego 

 polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej 

 

Wykonawca:   

mgr inż. Jerzy Lewandowski 



 

 


