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Opinia o wartości nieruchomości 
 

 
Oznaczenie nieruchomości 

Nieruchomości zabudowane  
/zespół dworsko-folwarczny z parkiem i pawilon handlowy/ 

 
Adres nieruchomości 

Garbno 10, gm. Korsze 
 

 

 
 

 

WARTOŚĆ RYNKOWA nieruchomości do: 

5 500 000 zł 

 

 

    Nr rep. 170/2015                                                                        01.06.2015 r. 

    Wykonał:                                                                                     

 

 
Andrzej Rosiński - rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia państwowe MGPiB nr 1889 

  Jolanta Rosińska - rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia państwowe MTBiGM nr 5392 
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Wyciąg 
 

z opinii o wartości nieruchomości zabudowanych zespołem dworsko-folwarcznym z parkiem 

oraz pawilonem handlowym położonych w Garbnie 10, dz. 22/4, 22/10, 23/12 

 

 

1 Przedmiot i zakres opinii nieruchomości zabudowane zespołem dworsko-

folwarcznym z parkiem oraz pawilonem handlowym 

2 Cel opinii określenie wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży 

3 Aktualność wyceny 01.06.2015 r. 

4 Opis przedmiotu opinii 09.04.2015 r. 

  Księga wieczysta OL1K/00029414/3 - CIKW, Sąd Rejonowy w 

Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych 

 działka dz. 22/4 o pow. 0,0273 ha, obręb Garbno 

 budynek sklepu /pawilonu handlowego/ – pow. użytkowa 49,00 m
2 

  Księga wieczysta OL1K/00033892/8 - CIKW, Sąd Rejonowy w 

Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych 

 działka dz. 22/10 o pow. 0,8200 ha, obręb Garbno, 

dz. 23/12 o pow. 9,4114 ha, obręb Garbno 

 budynek pałacu z zapleczem socjalnym – pow. użytkowa 1386,00 m
2 

 budynki gospodarcze – pow. użytkowa ogółem 3411,00 m
2 

5 Stan przedmiotu opinii 09.04.2015 r. 

 położenie ekonomiczne bardzo dobre 

przeznaczenie w mpzp R, R/B, Bi, Ls 

przydatność rolnicza zabytek 

dostępność komunikacyjna dobra 

prawny własność prywatna 

techniczno-użytkowy 

budynków 

bud. pałacu – stan średni 

budynki gospodarcze – stan średni i lichy, 

uzbrojenie techniczne  terenu energia elektryczna, wodna z wodociągu wiejskiego 

kanalizacja - szambo, telefon, drogi, ogrodzenie, 

oświetlenie 

6 Wartość rynkowa nieruchomości na 01.06.2015 r. do  5 500 00 zł 

7 Opracował  

 

 

 

 

 

01.06.2015 r. 
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I    Część ogólna 
 

1. Zleceniodawca: Maciej Podsiadło 

 – umowa o dzieło z dnia 09.04.2015 r. 
   

2.  Wykonawca: mgr inż. Andrzej Rosiński 

rzeczoznawca majątkowy 

świadectwo uprawnień zawodowych w zakresie szacowania 

nieruchomości nr 1889 wydane przez MGPiB w dniu 31 

maja 1996 r. 

mgr Jolanta Rosińska 

rzeczoznawca majątkowy 

świadectwo uprawnień zawodowych w zakresie szacowania 

nieruchomości nr 5392 

Certyfikat nr 209/2012 wydany przez ZBP i PFSRM 

potwierdzający zdanie egzaminu z wyceny dla potrzeb 

zabezpieczenia wierzytelności bankowych 
   

3. Daty istotne dla opinii: 1. Aktualność opinii - 01.06.2015 r. 

 2. Stan nieruchomości na - 09.04.2015 r. 

  3. Wizja lokalna - 09.04.2015 r. 

  4. Data sporządzenia opinii - 01.06.2015 r. 

  5. Poziom cen - 06.2015 r. 
   

4. Przedmiot  i zakres 

opinii: 

Przedmiotem wyceny jest prawo własności do 

nieruchomości zabudowanych zespołem dworsko-

folwarcznym z parkiem oraz pawilonem handlowym 

położonych w Garbnie 10, dz. 22/4, 22/10, 23/12 - obręb 

Garbno, gm. Korsze. 

Zakres wyceny – stan aktualny nieruchomości   
   

5.  Cel opinii: Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej 

nieruchomości dla potrzeb sprzedaży 
 

6. Podstawa prawna opinii: 
  

 - Ust. z dnia 23.04.1964 rok  „Kodeks Cywilny”                                               

/Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP  tekst jednolity   

Dz. U. poz. 121 z 2014 r. z późniejszymi zmianami/ 
   

 - Ust. z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe                                                   

/tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13.05.2002 r.  

Dz. U. nr 72 poz. 665 z 2002 r 
   

 - Ust. z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

/tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu  

Dz. U. 2014 poz. 518 z  02.04.2014 r./. 

   

 - Ust. z dnia 6.07.1982 r  o księgach wieczystych i hipotece                    

/Dz.U. nr 19  poz. 147 z 1982 r. z późniejszymi zmianami/ 



 Agencja Handlowo-Usługowa „A N R O S ” Andrzej Rosiński 

11-710 Piecki, ul. Administracyjna 12, tel/fax +48 89 7421092, kom. +48 606470496 

www.anros.com.pl, e-mail: anros@eta.pl 

oddział w  Olsztynie: 11-034 Stawiguda, ul. Perłowa 15, kom. +48 605036305 

Garbno 10, dz. 22/4, 22/10, 23/12 – opinia o wartości nieruchomości 5 

   

 - Rozp. RM z dnia 21.09.2004 r. w sprawie   wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego  

/Dz. U. nr 207 poz. 2109 z 22.09.2004 r. z późniejszymi  zmianami/ 
   

 - Rozp RM.z dnia 14.07.2011 r.  zm.  Rozp. RM z dnia 21.09.2004 r. w sprawie   wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego                  

/Dz. U. nr 165 poz. 985 z  14.07.2011 r./ 

 

 

7. Podstawa metodologiczna opinii: 
   

 Standardy Zawodowe 
 

 Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych opracowane przez Polską 

Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Warszawa 1995 r. z 

późniejszymi zmianami 

   

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny /PKZW/ 
   

 1 Krajowe Standardy Wyceny  Specjalistyczne KSWS/: 
 

- KSWS 3  - wycena dla zabezpieczenia wierzytelności. 
 

/podstawa – uchwała Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych nr 26/07 z 12.12.2007 r. z obowiązkiem stosowania od 01.03.2008 r. 

oraz Komunikatu Min. Infrastruktury w sprawie uzgodnienia powyższego standardu z 

04.01.2010 r. / 
   

 2 Noty interpretacyjne: 
 

- NI 1 – zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości 

- NI 2 – zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości 

- NI 4 – zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości 

/podstawa – uchwała Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych nr 27/07 z 09.12.2008 r. z obowiązkiem od 01.03.2009 r./ 
   

 3 Noty interpretacyjne – tymczasowe: 
 

III.3 Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny 

III.4 Zasady ustalania zużycia 

/podstawa – uchwała Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych nr 27/07 z 12.12.2007 r. z obowiązkiem stosowania do uchwalenia not 

właściwych/ 

 
8. Źródła informacji i materiały źródłowe o nieruchomości i rynku lokalnym: 

 

 1. Mapa i wypis z rejestru gruntów – Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 
   

 2. Księga Wieczysta – Sąd Rejonowy w Kętrzynie 
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 3. Badania rynku lokalnego, analiza cen transakcyjnych kupna-sprzedaży nieruchomości 

rolnych, gruntowych, zabudowanych na podstawie aktów notarialnych i operatów 

szacunkowych, informacje dotyczące cen sprzedaży nieruchomości w Polsce 

Północno-Wschodniej. 
   

 4. SUiKZP Gminy Korsze 
   

 5. Wizja lokalna w dniu 09.04.2015 r. 

 

9. Materiały pomocnicze: 

   

 1. Ryszard Cymerman Andrzej Hopfer – „Wycena nieruchomości  Zasady i procedury” 

PFSRM, Warszawa 2005 
   

 2. Ryszard Cymerman Joanna Cymerman, Grzegorz Jesiotr, Monika Jesiotr – 

„Gospodarka nieruchomości” Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 

Koszalin 2009  
   

 3.  Wycena nieruchomości metodą cenowo-porównawczą – H. Prystupa Warszawa 1997 
   

 4.  Wartość rynkowa jako podstawa zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy – Ewa 

Kucharska-Stasiak – Rzeczoznawca Majątkowy nr 4/2009 
   

 5.  Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości – pod red. Sabiny Źróbek– 

Educatera, Olsztyn 2005 
   

  6.  XVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Wrocław 2009 
   

   7.  Jan Konowalczuk – „Wycena nieruchomości  dla celów kredytowych” Wydawnictwo 

Poltext Warszawa 2114 

 

 

10. Uwarunkowania i  ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością: 
   

 1. brak 
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II  Część szczegółowa 
 

2.1.  Opis nieruchomości  
 

2.1.1.  Działki nr 22/10 i 23/12 
 

a. Lokalizacja ogólna zespołu dworsko-folwarcznego 

 

 
Źródło:e-mapa.net 

 
Położenie ekonomiczne – lokalizacja szczegółowa 

- nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Garbno (dz. 22/10, 23/12), w gminie 

Korsze, która leżą w powiecie kętrzyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim, przy 

drodze wojewódzkiej nr W-592 Bartoszyce - Kętrzyn, w pobliżu rzeki Guber /mapa 

powyżej/; 

- miejscowość Grabowo jest oddalona od siedziby gminy o 12 km, a od Kętrzyna o 9 km, 

okręg podatkowy – II.   

 

Przydatność rolnicza 

- na podstawie mapy i wypisu z rejestru gruntów /w załączeniu/ Starostwa Powiatowego w 

Kętrzynie ustalono, że wyceniana nieruchomość obejmują działki 22/10 o pow. 0,8200 ha 

– obręb Garbno i 23/12 o pow. 9,4114 ha – obręb Garbno, łącznie - 10,2314 ha 

/zabudowa dworsko-folwarczna z parkiem/; 

- bonitacja gleby - jakość gleby – dobra (średnia ważona dla dwóch działek 0,84)  – RIIIb, 

PsIII, LsIII, ŁV, Lz; 

- mozaikowatość gleby nieduża, w przewadze RIIIb, PsIII, LsIII; 
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- rzeźba terenu i naturalne przeszkody w uprawie - teren w części pagórkowaty i w części 

płaski, położony 100 - 110 m npm; 

- kultura gleby -  uprawiana, którą należy ocenić jako dobra; 

- stan techniczny urządzeń melioracyjnych - konserwowane. 

 

 
Źródło:e-mapa.net 

 

Walory organizacyjne 

- rozłóg gruntów rolnych korzystny, w pobliżu ośrodka gospodarczego, działki sąsiadują ze 

sobą; 

- kształt działek - wydłużony, nieregularny, teren w części pofałdowany, a w części płaski; 

- drogi - stan dobry, przylega do drogi asfaltowej, dostępność komunikacyjna dobra. 

 

Zainwestowanie 

- w części zabudowanej znajdują się następujące budynki: budynek pałacu z zapleczem 

socjalnym, 6 budynków folwarcznych, park. Wskaźnik zainwestowania powyżej 468,85 

/stosunek pow. użytkowej budynków do pow. gruntów/. 

 

Stan zabudowy 
 

Nieruchomość składa się z działek o powierzchni ok. 10 ha, a na nich znajduje się dwór i 6 

budynków folwarcznych o powierzchni zabudowy około 4 797 m
2
, stary park z przepływającą 

rzeczką i mostem. Całość od wsi i okalających pól oddziela rzeka Guber i Struga Rawka. 

I. Dwór - wybudowany w II połowie XIX w., przebudowany w 1912 roku, remontowany w 

1972 roku. Wzniesiony na planie prostokąta, murowany z cegły ceramicznej, na kamiennej 

podmurówce, parterowy, z użytkowym poddaszem i strychem, podpiwniczony, o dachu 

wielospadowym, przykrytym ceramiczną dachówką. Wnętrze pozbawione jest pierwotnego 

wyposażenia, przebudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku.  
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II. Budynki folwarczne - remontowane i modernizowane w latach siedemdziesiątych XX w., 

w znacznym stopniu zostały pozbawione walorów zabytkowych. Spośród dziewięciu 

istniejących tu pierwotnie budynków gospodarczych, obecnie zachowanych jest sześć, 

Budynki w różnym stanie technicznym, składają się na bardzo harmonijne i warte zachowania 

rozplanowanie zabudowy folwarcznej. Szczegółowy opis poszczególnych budynków poniżej. 
 

 

 

 

 
dwór  widok z lotu ptaka 

 

 

 

 

park  widok na posiadłość wiosną 

 

 

 

c. stan prawny  

 

Na podstawie mapy i wypisu z rejestru gruntów /w załączeniu/ Starostwa Powiatowego w 

Kętrzynie ustalono, że wyceniana nieruchomość obejmuje działki:  

-    dz. 22/10 o pow. 0,8200 ha – obręb Garbno, 

-    dz. 23/12 o pow. 9,4114 ha – obręb Garbno, o łącznej powierzchni 10,2314 ha. 

Dostęp do drogi publicznej - dz. 32/1, 32/2 obręb Garbno, droga powiatowa Garbno – 

Drogosze i dz. 30/3, droga wojewódzka W-592 
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Księga Wieczysta  - 

OL1K/00033892/8 

Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział  Ksiąg Wieczystych /poniżej 

fragment KW z CIKW, wgląd 17.04.2015 r./   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korsze miejscowość Garbno - 

nieaktualny. Aktualnie trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego /zaświadczenie w załączeniu/. 

SUiKZP Gminy Kętrzyn przewiduje dla tego terenu opracowanie mpzp, stan aktualny – 

zabudowa zagrodowa. Rejestr gruntów – B/R, R. 
 

 

Zabytek - w kwietniu 2006 roku nieruchomość w wyniku decyzji W-MWKZ została wpisana 

do rejestru zabytków, jako założenie dworsko-folwarczne z parkiem. 
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2.1.1.1.  Budynek nr 1 – budynek dworu 
 

wybudowany w II połowie XIX w., przebudowany w 1912 roku, remontowany w 1972 roku. 

Wzniesiony na planie prostokąta, murowany z cegły ceramicznej, na kamiennej podmurówce, 

parterowy, z użytkowym poddaszem i strychem, podpiwniczony, o dachu wielospadowym, 

przykrytym ceramiczną dachówką. Wnętrze pozbawione jest pierwotnego wyposażenia, 

przebudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku.  

Do jednego z boków w latach 70-tych XX w. dobudowano budynek socjalny.  

 

 

Opis budynku 

 

Tabela 1 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Opis 

 

Stan techniczny   

i funkcjonalny 

Rok budowy przedwojenny  

Fundamenty z kamienia średni 

Ściany cegła ceramiczna pełna średni 

Dach wielospadowy, o konstrukcji drewnianej, kryty 

dachówką ceramiczną 

średni 

Strop drewniany i ceramiczny średni 

Posadzka deska średni 

Stolarka okienna drewniana średni 

Stolarka drzwiowa typowe drewniane   średni 

Okładziny, tynki tynki cementowo-wapienne   średni 

Elewacja tynki cementowo-wapienne   średni 

Instalacje wodociąg lokalny i wiejski dobry 

kanalizacja własna - szambo średni 

c.o. lokalne średni 

elektryczna z oświetleniem i siłą średni 

Stan techniczny średni 

Układ przestrzenno-funkcjonalny     korzystny 

Stan zagospodarowania przeciętny 

Powierzchnia użytkowa dworu 546,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy dworu i byłego budynku socjalnego 1441,00 m
2
 

Kubatura dworu i byłego budynku socjalnego 10129,00 m
3
 

 

Uwaga: 

Powierzchnię użytkową, zabudowy i kubaturę ustalono na podstawie operatu szacunkowego z 

2002 r. karty obiektu opracowanego przez rzeczoznawców majątkowych Janusza Jasińskiego 

i Kazimierza Przybyłowskiego oraz pomiarów sprawdzających wykonanych w czasie wizji 

lokalnej z PN-70/B-02365 w świetle tynków i okładzin dla potrzeb niniejszej opinii. 
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Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku określono według 

następującej skali.  

 

Tabela 2 

 

 

 

skala oceny 

 

stopień zużycia technicznego w % 

 

1 bardzo dobry 0-10 

2 dobry 11-30 

3 średni 31-50 

4 mierny 51-70 

5 zły pow. 71 

 

 

 

 

 

 

 
dwór - elewacja parkowa  dwór - elewacja 

 

 

 

 

 
dwór - elewacja  dwór - elewacja parkowa  
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dwór - elewacja  dwór - elewacja  

 

 

 

 
dwór -pokój  dwór - poddasze pokój 

 

 

 

 
dwór - pokój  dworek – symulacja adaptacji na bazie 

dokumentacji z lat 20-tych XX w. 
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dwór - schody   
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2.1.1.2.  Budynek nr 2 – były budynek socjalny 
 

wybudowany w latach 70-tych XX w., murowany, dobudowany do szczytu budynku dworu 

parterowy, podpiwniczony.  

 

Opis budynku 

Tabela 3 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Opis 

 

Stan techniczny   

i funkcjonalny 

Rok budowy z lat 70-tych XX w.  

Fundamenty z betonu średni 

Ściany cegła ceramiczna pełna średni 

Dach stropodach żelbetowy, kryty papą na lepiku średni 

Strop żelbetowy średni 

Posadzka parkiet, terakota, beton średni 

Stolarka okienna drewniana średni 

Stolarka drzwiowa typowe drewniane   średni 

Okładziny, tynki tynki cementowo-wapienne   średni 

Elewacja tynki cementowo-wapienne   średni 

Instalacje wodociąg lokalny i wiejski dobry 

kanalizacja własna - szambo średni 

c.o. lokalne średni 

elektryczna z oświetleniem i siłą średni 

Stan techniczny średni 

Układ przestrzenno-funkcjonalny     korzystny 

Stan zagospodarowania przeciętny 

Powierzchnia użytkowa dawnego budynku socjalnego 840,00 m
2
 

Uwaga: 

Powierzchnię użytkową, zabudowy i kubaturę ustalono na podstawie operatu szacunkowego z 

2002 r. karty obiektu opracowanego przez rzeczoznawców majątkowych Janusza Jasińskiego 

i Kazimierza Przybyłowskiego oraz pomiarów sprawdzających wykonanych w czasie wizji 

lokalnej z PN-70/B-02365 w świetle tynków i okładzin dla potrzeb niniejszej opinii. 

 

 

Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku określono według 

następującej skali.  

Tabela 4 

 

 

 

skala oceny 

 

stopień zużycia technicznego w % 

 

1 bardzo dobry 0-10 

2 dobry 11-30 

3 średni 31-50 

4 mierny 51-70 

5 zły pow. 71 
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front od parku – symulacja adaptacji na 

restaurację 

 dawny budynek  socjalny – symulacja 

adaptacji na restaurację 

 

 

 

 

 
dawny budynek  socjalny – symulacja 

adaptacji na restaurację 

 dawny budynek  socjalny - symulacja 

adaptacji 

 

 

 

symulacja adaptacji bramy pomiędzy 

podjazdem a gościńcem z widokiem na 

gościniec 

 symulacja adaptacji bramy pomiędzy 

podjazdem a gościńcem z widokiem na 

podjazd 
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2.1.1.3.  Budynek nr 3 - budynek magazynu zbożowego - HANGAR 
 

wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy, z poddaszem 

użytkowym, przedwojenny. 
   
Opis budynku 

Tabela 5 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Opis 

 

Stan techniczny   

i funkcjonalny 

Rok budowy przedwojenny  

Fundamenty z kamienia średni 

Ściany cegła ceramiczna pełna średni 

Dach dwuspadowy, drewniany, kryty eternitem lichy 

Strop drewniany, konstrukcja belkowa, podparty słupami 

drewnianymi z mieczami 

średni 

Posadzka betonowa – parter; drewniana - poddasze lichy 

Stolarka okienna drewniana pojedynczo - szklona lichy 

Stolarka drzwiowa wrota stalowe lichy 

Tynki wewnętrzna tynk cementowo-wapienny  lichy 

Elewacja tynk zwykły    lichy 

Instalacje energia elektryczna zły 

Stan techniczny lichy 

Układ przestrzenno-funkcjonalny      korzystny 

Stan zagospodarowania przeciętny 

Powierzchnia użytkowa    770,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy  427,50 m
2
 

Kubatura  3539,00 m
3
 

Uwaga: 

Powierzchnię użytkową, zabudowy i kubaturę ustalono na podstawie operatu szacunkowego z 

2002 r. karty obiektu opracowanego przez rzeczoznawców majątkowych Janusza Jasińskiego 

i Kazimierza Przybyłowskiego oraz pomiarów sprawdzających wykonanych w czasie wizji 

lokalnej z PN-70/B-02365 w świetle tynków i okładzin dla potrzeb niniejszej opinii. 

 

 

Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku określono według 

następującej skali.  

Tabela 6 

 

 

 

skala oceny 

 

stopień zużycia technicznego w % 

 

1 bardzo dobry 0-10 

2 dobry 11-30 

3 średni 31-50 

4 mierny 51-70 

5 zły pow. 71 
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elewacja 

 

 elewacja 

 

 

 

poddasze  symulacja adaptacji 
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2.1.1.4.  Budynek nr 4 - budynek obory - jałownik  
 

wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy, z poddaszem 

nieużytkowym, przedwojenny. 

 

 

Opis budynku  

  

Tabela 7 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Opis 

 

Stan techniczny   

i funkcjonalny 

Rok budowy przedwojenny  

Fundamenty z kamienia średni 

Ściany cegła ceramiczna pełna średni 

Dach dwuspadowy, drewniany – belkowo-krokwiowy, kryty 

dachówką ceramiczną 

lichy 

Strop drewniany, konstrukcja belkowa, podparty słupami  zły 

Posadzka betonowa – parter; drewniana - poddasze zły 

Stolarka okienna drewniana pojedynczo- szklona lichy 

Stolarka drzwiowa wrota drewniane lichy 

Tynki wew. tynk cementowo-wapienny lichy 

Elewacja cegła ceramiczna licówka lichy 

Instalacje energia elektryczna zły 

wodna nieczynna 

kanalizacyjna nieczynna 

wentylacja grawitacyjna lichy 

odgromowa nie czynna 

Stan techniczny lichy 

Układ przestrzenno-funkcjonalny      korzystny 

Stan zagospodarowania przeciętny 

Powierzchnia użytkowa - parter 760,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy  845,00 m
2
 

Kubatura  4839,00 m
3
 

 

Uwaga: 

Powierzchnię użytkową, zabudowy i kubaturę ustalono na podstawie operatu szacunkowego z 

2002 r. karty obiektu opracowanego przez rzeczoznawców majątkowych Janusza Jasińskiego 

i Kazimierza Przybyłowskiego oraz pomiarów sprawdzających wykonanych w czasie wizji 

lokalnej z PN-70/B-02365 w świetle tynków i okładzin dla potrzeb niniejszej opinii.              

W budynku istnieje możliwość zaadaptowania strychu na cele użytkowe, przez co w 

zasadniczy sposób może zwiększyć się użyteczność budynku. 
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Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku określono według 

następującej skali.  

 

Tabela 8 

 

 

 

skala oceny 

 

stopień zużycia technicznego w % 

 

1 bardzo dobry 0-10 

2 dobry 11-30 

3 średni 31-50 

4 mierny 51-70 

5 zły pow. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

elewacja  elewacja 

 

 

 

 

 

 
wnętrze - parter  wnętrze - poddasze 
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elewacja – widok w zimie  elewacja 

 

 

  

wnętrze – symulacja adaptacji na bazie 

zachowanych oryginalnych, drewnianych 

konstrukcji wewnętrznych 
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2.1.1.5.  Budynek nr 5 - budynek obory - jałownik  
 

wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy, z poddaszem 

nieużytkowym, przedwojenny. Do budynku od strony północnej dobudowano w latach 60-

tych XX w. przybudówkę parterową z dachem jednospadowym, krytym eternitem. 

 

 

Opis budynku   

 

Tabela 9 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Opis 

 

Stan techniczny   

i funkcjonalny 

Rok budowy przedwojenny  

Fundamenty z kamienia i betonu średni 

Ściany cegła ceramiczna pełna średni 

Dach dwuspadowy, drewniany – belkowo-krokwiowy, kryty 

dachówką ceramiczną, 

przybudówka – drewniany, jednospadowy, kryty 

eternitem 

lichy 

Strop drewniany, konstrukcja belkowa, podparty słupami  zły 

Posadzka betonowa – parter; drewniana - poddasze zły 

Stolarka okienna drewniana pojedynczo szklona lichy 

Stolarka drzwiowa wrota drewniane lichy 

Tynki wew. tynk cementowo-wapienny    lichy 

Elewacja cegła ceramiczna licówka lichy 

Instalacje energia elektryczna zły 

wodna nieczynna 

kanalizacyjna nieczynna 

wentylacja grawitacyjna lichy 

odgromowa nieczynna 

Stan techniczny lichy 

Układ przestrzenno-funkcjonalny      korzystny 

Stan zagospodarowania przeciętny 

Powierzchnia użytkowa - parter 612,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy  681,00 m
2
 

Kubatura  4740,00 m
3
 

 

Uwaga: 

Powierzchnię użytkową, zabudowy i kubaturę ustalono na podstawie operatu szacunkowego z 

2002 r. karty obiektu opracowanego przez rzeczoznawców majątkowych Janusza Jasińskiego 

i Kazimierza Przybyłowskiego oraz pomiarów sprawdzających wykonanych w czasie wizji 

lokalnej z PN-70/B-02365 w świetle tynków i okładzin dla potrzeb niniejszej opinii.              

W budynku istnieje możliwość zaadaptowania strychu na cele użytkowe, przez co w 

zasadniczy sposób może zwiększyć się użyteczność budynku. 
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Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku określono według 

następującej skali.  

 

Tabela 10 

 

 

 

skala oceny 

 

stopień zużycia technicznego w % 

 

1 bardzo dobry 0-10 

2 dobry 11-30 

3 średni 31-50 

4 mierny 51-70 

5 zły pow. 71 

 

 

 

 

 
elewacja 

 

 

 elewacja 

 

 

 

elewacja  symulacja adaptacji 
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2.1.1.6.  Budynek nr 6 - budynek magazynu paszowego – GALERIA ArtSqład  

 

wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy, z poddaszem 

nieużytkowym, przedwojenny. 

  

Opis budynku  

Tabela 11 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Opis 

 

Stan techniczny   

i funkcjonalny 

Rok budowy przedwojenny  

Fundamenty z kamienia średni 

Ściany cegła ceramiczna pełna średni 

Dach dwuspadowy, drewniany – belkowo-krokwiowy, kryty 

dachówką ceramiczną 

lichy 

strop drewniany, konstrukcja belkowa, podparty słupami  zły 

Posadzka betonowa – parter; drewniana - poddasze zły 

Stolarka okienna drewniana pojedynczo szklona lichy 

Stolarka drzwiowa wrota drewniane lichy 

Tynki wew. tynk cementowo-wapienny    lichy 

Elewacja tynk cementowo-wapienny    lichy 

Instalacje energia elektryczna zły 

odgromowa nieczynna 

Stan techniczny lichy 

Układ przestrzenno-funkcjonalny      korzystny 

Stan zagospodarowania przeciętny 

Powierzchnia użytkowa - parter 370,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy  412,00 m
2
 

Kubatura  2240,00 m
3
 

Uwaga: 

Powierzchnię użytkową, zabudowy i kubaturę ustalono na podstawie operatu szacunkowego z 

2002 r. karty obiektu opracowanego przez rzeczoznawców majątkowych Janusza Jasińskiego 

i Kazimierza Przybyłowskiego oraz pomiarów sprawdzających wykonanych w czasie wizji 

lokalnej z PN-70/B-02365 w świetle tynków i okładzin dla potrzeb niniejszej opinii.               

W budynku istnieje możliwość zaadaptowania strychu na cele użytkowe, przez co w 

zasadniczy sposób może zwiększyć się użyteczność budynku. 

 

Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku określono według 

następującej skali.  

Tabela 12 

 skala oceny stopień zużycia technicznego w % 

1 bardzo dobry 0-10 

2 dobry 11-30 

3 średni 31-50 

4 mierny 51-70 

5 zły pow. 71 
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wnętrze Galeria ArtSqład 

 

 elewacja 

 

 

 

elewacja 

 

 symulacja adaptacji na karczmę  

 

 

 
symulacja adaptacji na karczmę  symulacja adaptacji na karczmę 
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2.1.1.7.  Budynek nr 7 - budynek stodoły  
 

wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej, drewniany, przedwojenny. 

  

 

Opis budynku   

Tabela 13 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Opis 

 

Stan techniczny   

i funkcjonalny 

Rok budowy przedwojenny  

Fundamenty z kamienia średni 

Ściany bal, deska lichy 

Dach dwuspadowy, drewniany – belkowo-krokwiowy, kryty 

dachówką ceramiczną 

średni 

Posadzka betonowa – parter lichy 

Stolarka drzwiowa wrota drewniane lichy 

Tynki wew. deska szalunkowa    lichy 

Elewacja j.w. lichy 

Instalacje energia elektryczna zły 

Stan techniczny lichy 

Układ przestrzenno-funkcjonalny      korzystny 

Stan zagospodarowania przeciętny 

Powierzchnia użytkowa, parter 443,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy  492,00 m
2
 

Kubatura  3700,00 m
3
 

 

Uwaga: 

Powierzchnię użytkową, zabudowy i kubaturę ustalono na podstawie operatu szacunkowego z 

2002 r. karty obiektu opracowanego przez rzeczoznawców majątkowych Janusza Jasińskiego 

i Kazimierza Przybyłowskiego oraz pomiarów sprawdzających wykonanych w czasie wizji 

lokalnej z PN-70/B-02365 w świetle tynków i okładzin dla potrzeb niniejszej opinii. 

 

 

Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku określono według 

następującej skali.  

 

Tabela 14 

 

 

 

skala oceny 

 

stopień zużycia technicznego w % 

 

1 bardzo dobry 0-10 

2 dobry 11-30 

3 średni 31-50 

4 mierny 51-70 

5 zły pow. 71 
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elewacja  elewacja 

 

 

 

 

 
symulacja adaptacji na kryty padok  symulacja adaptacji na kryty padok 
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2.1.1.8.  Budynek nr 8 - budynek gospodarczy nieistniejący  
 

obecnie nieistniejący, z możliwością odbudowy w oparciu o istniejące fundamenty i zmiany 

funkcji np. na kompleks sportowy. Budynek miał powierzchnię zabudowy ok. 1530 m
2
. 

  

 

 

 

 
symulacja adaptacji na kompleks 

sportowy - jacuzzi 

 symulacja adaptacji na kompleks 

sportowy - basen 

 

 

 

 

symulacja adaptacji na kompleks 

sportowy - kręgielnia 

 symulacja adaptacji na kompleks 

sportowy 
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2.1.1.9.  Budynek stajni 
 

wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy, z poddaszem 

nieużytkowym, przedwojenny. 

 

 

Opis budynku  

 

Tabela 15 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Opis 

 

Stan techniczny   

i funkcjonalny 

Rok budowy przedwojenny  

Fundamenty z kamienia średni 

Ściany cegła ceramiczna pełna lichy 

Dach dwuspadowy, drewniany – belkowo-krokwiowy, kryty   

eternitem 

lichy 

Strop drewniany, konstrukcja belkowa, podparty słupami  lichy 

Posadzka betonowa – parter; drewniana - poddasze lichy 

Stolarka okienna drewniana pojedynczo szklona lichy 

Stolarka drzwiowa wrota drewniane lichy 

Tynki wew. tynk cementowo-wapienny    lichy 

Elewacja tynk cementowo-wapienny    lichy 

Instalacje energia elektryczna zły 

wodna  nieczynna 

kanalizacyjna nieczynna 

wentylacja grawitacyjna lichy 

odgromowa nie czynna 

Stan techniczny lichy 

Układ przestrzenno-funkcjonalny      korzystny 

Stan zagospodarowania przeciętny 

Powierzchnia użytkowa - parter 456,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy  507,00 m
2
 

Kubatura  2150,00 m
3
 

 

Uwaga: 

Powierzchnię użytkową, zabudowy i kubaturę ustalono na podstawie operatu szacunkowego z 

2002 r. karty obiektu opracowanego przez rzeczoznawców majątkowych Janusza Jasińskiego 

i Kazimierza Przybyłowskiego oraz pomiarów sprawdzających wykonanych w czasie wizji 

lokalnej z PN-70/B-02365 w świetle tynków i okładzin dla potrzeb niniejszej opinii.               

W budynku istnieje możliwość zaadaptowania strychu na cele użytkowe, przez co w 

zasadniczy sposób może zwiększyć się użyteczność budynku. 
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Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku określono według 

następującej skali.  

Tabela 16 

 

 

 

skala oceny 

 

stopień zużycia technicznego w % 

 

1 bardzo dobry 0-10 

2 dobry 11-30 

3 średni 31-50 

4 mierny 51-70 

5 zły pow. 71 

 

 

 

 

 

 

elewacja  elewacja 

 

 

 

elewacja  pomieszczenie gospodarcze - parter  
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wnętrze stajni  symulacja adaptacji 

 

 

 

 

Łączna powierzchnia użytkowa budynków dworu i folwarku – 

4797,00 m2 

 

Powierzchnia użytkowa może ulec powiększeniu w  wyniku adaptacji części  

strychów w  budynkach inwentarskich na cele użytkowe o około 1790  m
2
.  
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2.1.1.10.  Park, gościniec i drogi 
 

stary park położony nad przepływającą rzeczką - Struga Rawka, wpadającą do rzeki Guber. 

Nad rzeczką przebiega mostek. Park jest zadbany, posiada zachowany w dobrym stanie 

starodrzew, chore drzewa zostały usunięty, a w ich miejsce posadzono nowe tego samego 

gatunku (dęby, lipy itp.). Drogi utwardzone, asfaltowe. 

 

 

 

 
zdjęcie lotnicze  zdjęcie lotnicze na Dworek Garbno  i 

wąwóz strugi Rawka 

 

 

 

park  park 

 

 

 

park  park 
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park – roztopy 

 

 gościniec 

 

 

 
gościniec – ognisko  staw 

 

 

 

 
gościniec – widok na stajnie  gościniec – widok na budynek nr 4, 5, 6 i 7 
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aleja wjazdowa na podjazd z parkiem  park – rzeczka i wysepka 

 

 

 

 

 
gościniec – widok na dworek  zieleń, łąki, ogródek warzywny z widokiem 

na staw 

 

 

 

 
gościniec  park wysepka – adaptacja/symulacja 
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symulacja zagospodarowania terenu - 

stawy 

 symulacja zagospodarowania terenu - 

stawy 
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2.1.2.  Działka nr 22/4 
 

a. Lokalizacja ogólna – sklepu 

 

 

 
Źródło:e-mapa.net 

 

 
Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Garbno (dz. 22/4), w gminie 

Korsze, która leżą w powiecie kętrzyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim, przy 

drodze wojewódzkiej nr W-592 Bartoszyce - Kętrzyn, w pobliżu rzeki Guber /mapa powyżej/. 

Miejscowość Grabowo jest oddalona od siedziby gminy o 12 km, a od Kętrzyna o 9 km. 

 

 

b. lokalizacja szczegółowa 

 

Wyceniana nieruchomość znajduje się w Garbnie, w centrum wsi /mapa poniżej/. 

Teren - zniwelowany, płaski 

Wystawa – południowa 

Warunki geotechniczne - przeciętne 

Dostępność komunikacyjna – przeciętna 

Sąsiedztwo funkcji – zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i usługowa, grunty rolne 

Nieruchomość jest wyposażona w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: energię 

elektryczną, wodociąg, kanalizację.  

Stan zagospodarowania – przeciętny 
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Źródło:e-mapa.net 

 

 

c. stan prawny  

 

Księga Wieczysta  - 

OL1K/00029414/3 

Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział  Ksiąg Wieczystych /poniżej 

fragment KW z CIKW, wgląd 17.04.2015 r./   
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korsze miejscowość Garbno - 

nieaktualny. Aktualnie trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego/zaświadczenie w załączeniu/. 

SUiKZP Gminy Kętrzyn przewiduje dla tego terenu opracowanie mpzp, stan aktualny – 

zabudowa zagrodowa Rejestr gruntów – Bi. 

 

Na podstawie mapy i wypisu z rejestru gruntów /w załączeniu/Starostwa Powiatowego w 

Kętrzynie ustalono, że wyceniana nieruchomość obejmuje działkę 22/4 o pow. 0,0273 ha – 

obręb Garbno. 

  

Dostęp do drogi publicznej - dz. 32/1, 32/2 obręb Garbno, droga powiatowa Garbno – 

Drogosze i  dz. 30/3 droga wojewódzka W-592. 

 

 

d. stan zagospodarowania 

 

Teren zabudowany drewnianym budynkiem sklepu, nieogrodzony, zagospodarowany. Stan 

zagospodarowania - przeciętny 

 

 

 

2.1.2.1.   Budynek sklepu 
 

wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych XX w., drewniany, 

parterowy, były bar ze sklepem, idealne miejsce na stróżówkę. 

   

 

 

 

 

 
elewacja  elewacja 
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Opis budynku   

 

Tabela 17 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Opis 

 

Stan techniczny   

i funkcjonalny 

Rok budowy lata 80-te XX w.  

Fundamenty betonowe średni 

Ściany elementy drewniane średni 

Dach dwuspadowy, drewniany, kryty blachą średni 

Strop drewniany średni 

Posadzka terakota średni 

Stolarka okienna drewniana  lichy 

Stolarka drzwiowa drewniane lichy 

Tynki wew. deska, płyta    lichy 

Elewacja deska lichy 

Instalacje energia elektryczna średni 

wodna  nieczynna 

kanalizacyjna nieczynna 

ogrzewanie elektryczne średni 

odgromowa nieczynna 

Stan techniczny średni 

Układ przestrzenno-funkcjonalny      korzystny 

Stan zagospodarowania przeciętny 

Powierzchnia użytkowa 49,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy  55,00 m
2
 

 

Uwaga: 

Powierzchnię użytkową i zabudowy ustalono na podstawie operatu szacunkowego z 2002 r. 

karty obiektu opracowanego przez rzeczoznawców majątkowych Janusza Jasińskiego i 

Kazimierza Przybyłowskiego oraz pomiarów sprawdzających wykonanych w czasie wizji 

lokalnej z PN-70/B-02365 w świetle tynków i okładzin dla potrzeb niniejszej wyceny. 

 

 

Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku określono według 

następującej skali.  

 

Tabela 18 

 

 

 

skala oceny 

 

stopień zużycia technicznego w % 

 

1 bardzo dobry 0-10 

2 dobry 11-30 

3 średni 31-50 

4 mierny 51-70 

5 zły pow. 71 
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2.2. Charakterystyka rynku lokalnego 
 

Korsze to gmina miejsko-wiejska, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie 

kętrzyńskim. Siedzibą gminy są Korsze, a sama gmina podzielona jest na sołectwa: Babieniec, 

Błogoszewo, Bykowo, Dłużec Wielki, Garbno, Gudniki, Gudziki, Kałwągi, Karszewo, 

Kraskowo, Łankiejmy, Parys, Piaskowiec, Płutniki, Podlechy, Prosna, Saduny, Sajna Wielka, 

Sątoczno, Suśnik, Tołkiny. Gmina Korsze sąsiaduje z gminami: Barciany, Bisztynek, Kętrzyn, 

Reszel, Sępopol. Według danych z 2004 r. gminę zamieszkiwało 10 738 osób. 

 

Garbno – miejscowość w gminie Korsze, położona nad rzeką Guber. Garbno leży na trasie 

drogi wojewódzkiej 592, biegnącej z Bartoszyc do Kętrzyna Zabudowa typowa rolnicza dla 

terenów gospodarstw wielko - obszarowych. Posiada ok. 740 mieszkańców.  

  

 

 

2.2.1. Charakterystyka rynku lokalnego nieruchomości zabudowanych 

budynkami pałaców i dworów 

 
Rodzaj rynku: nieruchomości zabudowane budynkami pałaców i 

dworów z parkami i zabudowaniami folwarcznymi 

Obszar rynku: województwo warmińsko-mazurskie 

Okres badania cen: 2009 r. - na moment wyceny 

Cechy rynkowe nieruchomości:  

- lokalizacja 

- wielkość powierzchni użytkowej budynków 

- stan techniczny budynków 

- standard wykończenia budynków 

- wielkość gruntów 

- stan zagospodarowania 

- klasa zabytku i wartość historyczna 

 

 
Rynek nieruchomości zabudowanych budynkami pałaców i dworów z parkami i 

zabudowaniami folwarcznymi zbadano na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na 

terenie gminy Korsze w ostatnich 3 latach nie odnotowano transakcji kupna-sprzedaży na tego 

typu nieruchomości zabudowane o dużej powierzchni użytkowej budynków i małej 

powierzchni gruntów. 

W latach 2009 - 2015 odnotowano kilka transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości 

zabudowanych budynkami pałaców i dworów z parkami i zabudowaniami folwarcznymi na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Rynek regionalny na tego typu nieruchomości 

należy uznać za bardzo mały.  

 

W doborze nieruchomości porównawczych uwzględniano następujące cechy: lokalizację, 

wielkość powierzchni użytkowej budynków, ich stan techniczny i standard wykończenia oraz 

wielkość gruntów i ich stan zagospodarowania, klasę zabytków i wartość historyczną. 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Barciany_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bisztynek_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99trzyn_(gmina_wiejska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reszel_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99popol_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bartoszyce
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99trzyn
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Charakterystyka ekonomiczna rynku lokalnego 

 

W ostatnich latach wystawione do sprzedaży nieruchomości zabudowane budynkami pałaców 

i dworów z parkami i zabudowaniami folwarcznymi zostały sprzedane, a okres ich 

oczekiwania na sprzedaż był długi /do 12 miesięcy/. 

 

W tabeli przedstawiono transakcje na nieruchomości zabudowane budynkami pałaców i 

dworów z parkami i zabudowaniami folwarcznymi. 

 

ircw Adres Data 

 

 

nr dz. 
Pow. 

działki 

Pow. użyt. 

budynku 

Cena 

transak 

cyjna 

bez VAT 

uwagi 

669 
Rańsk 

Rogale 
gm. Dźwierzuty 

29.12.09 7/2 20/8 22.8286 
pałac 

folwark 
773 000  

336 
Rodele 
gm. Barciany 

05.03.09 

7/47, 
7/48 
7/50 
7/52 
7/55 
7/56 

76668 
pałac – 

park 
1400000  

525 
Jagławki 
gm. Srokowo 

03.03.10 

11/38 
11/40 
11/41 
11/43 
11/44 
11/46 
11/47 
11/50 

4/1 6/1 
6/3 

61,4408 
pałac-820 

park 
bg  fol- 3150 

2525000  

483 
Równina Górna 
gm. Korsze 

12.09.11 7/3 35454 
pałac pu - 

490 
900000 1900 

166 
Bęsia 
gm. Kolno 

03.02.12 

14/1 
16/1 19 

22/2 
41/1 40 

7 70  

261,8900 
pałac  

folwark 
park 

3488230  

482 
Drynki 
gm. Małdyty 

12.06.12 
30/1. 
30/8 

24222 pałac- 500000  

773 
Sątopy 
gm Bisztynek 

10.04.13 

285 289 
291 307 
382/10 
382/11  
383/6 
383/7 
382/8 
382/9 

173,2401 

dwór- 733,00 
obora- 

bg- 
park 

5000000  

635 
Sople 
gm. Małdyty 

11.04.14 305/3 48300 
pałac pz 424, 
3k, bg pz 114 

park 
2030000  

1067 
Targowo 
Grodziska 1 
gm. Dźwierzuty 

12.05.14 
15/2 
7/38 
80 

229,4653 
dwór 

folwark 
park 

4741000  

 

 

W latach 2012 - 2015 ceny za nieruchomości zabudowane budynkami pałaców i dworów z 

niedużą powierzchnia gruntów kształtowały się w granicach 500000 – 2000000 zł. Z uwagi na 
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bardzo mała ilość transakcji i ich duże zróżnicowanie nie można było ustalić wskaźnika 

wzrostu cen tego typu nieruchomości. Niższe ceny uzyskano za nieruchomości o małej 

powierzchni gruntów oraz średniej lokalizacji. Najwyższe ceny uzyskiwano za nieruchomości 

o dużej wielkości gruntów, o powierzchni użytkowej obiektu zabytkowego /pałacu lub dworu/ 

przekraczającej 800 m
2
, dobrym stanie technicznym budynków i dobrej lokalizacji. 

 

Główne atrybuty, które mają wpływ na zróżnicowanie cen takich nieruchomości to: 

- lokalizacja,   

- wielkość powierzchni użytkowej budynków, 

- stan techniczny budynków, 

- standard wykończenia budynków, 

- wielkość gruntów, 

- stan zagospodarowania, 

- klasa zabytku i wartość historyczna.   

 

 

Na rynku regionalnym nieruchomości zabudowanych budynkami pałaców i dworów z 

parkami i zabudowaniami folwarcznymi znaleziono tylko jedną transakcję na nieruchomość 

zbliżoną do nieruchomości będącej przedmiotem opinii, jednak miała ona miejsce w 2010 r. i 

posiadała pałac w lepszym stanie technicznym. Pozostałe nieruchomości w obrocie były 

niepodobne, zwłaszcza pod względem wielkości zabudowy /nieruchomości w obrocie 

zabudowane były głownie samymi budynkami pałaców i dworów lub pałacami i dworami z 

małą powierzchnią budynków gospodarczych/ oraz wielkości gruntów /nieruchomości w 

obrocie miały albo dużo mniejszą powierzchnię gruntów i były zabudowane samym obiektem 

pałacu z założeniami parkowymi albo posiadały grunty o bardzo dużej powierzchni, która 

kilkukrotnie przewyższała wielkość powierzchni gruntów nieruchomości wycenianej/. 

 

Z uwagi na brak transakcji zbliżonych do nieruchomości wycenianej w latach 2012 – 2015 

wśród nieruchomości zabudowanych budynkami pałaców i dworów z parkami i 

zabudowaniami folwarcznymi rozszerzono badanie rynku na rynek nieruchomości rolnych 

zabudowanych przedwojennymi zabudowaniami folwarcznymi, w tym również obiektami 

zabytkowymi, o dużej powierzchni użytkowej budynków i stosunkowo mniejszym udziale 

gruntów /mniejsze niż 100 ha/. 

 

 

 

 

2.2.2. Charakterystyka rynku lokalnego nieruchomości rolnych 

zabudowanych obiektami folwarcznymi 

 
Rodzaj rynku: nieruchomości rolne zabudowane obiektami 

folwarcznymi 

Obszar rynku: województwo warmińsko-mazurskie 

Okres badania cen: 2010 r. - na moment wyceny 
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Cechy rynkowe nieruchomości:  

- lokalizacja 

- wielkość powierzchni użytkowej budynków 

- stan techniczny budynków 

- standard wykończenia budynków 

- wielkość gruntów 

- stan zagospodarowania 

 
Rynek nieruchomości rolnych zabudowanych obiektami folwarcznymi, w tym obiektami 

zabytkowymi, zbadano na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na terenie gminy 

Korsze w ostatnich latach odnotowano jedną transakcję kupna-sprzedaży na tego typu 

nieruchomości rolne zabudowane, ale o dużo mniejszej powierzchni użytkowej budynków i 

dużo większej powierzchni gruntów. 

W latach 2010 - 2015 odnotowano kilkanaście transakcji kupna-sprzedaży gospodarstw 

rolnych zabudowanych obiektami folwarcznymi, w tym obiektami zabytkowymi na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego. Rynek regionalny na nieruchomości rolne 

zabudowane tego typu należy uznać za mały.  

W doborze nieruchomości porównawczych uwzględniano następujące cechy: lokalizację, 

wielkość powierzchni użytkowej budynków, ich stan techniczny i standard wykończenia oraz 

wielkość gruntów i ich stan zagospodarowania.   

 

 

Charakterystyka ekonomiczna rynku lokalnego 

 

W ostatnich latach wystawione do sprzedaży nieruchomości rolne zabudowane obiektami 

folwarcznymi zostały sprzedane, a okres ich oczekiwania na sprzedaż był długi /do 12 

miesięcy/. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono transakcje na gospodarstwa rolne zabudowane obiektami 

folwarcznymi /w tym zabytkowymi/ na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

Lp. Adres Data 
Pow. 

gruntów 

Pow. użyt. 

budynków 

Cena 

transakcyjna 
Uwagi  

 2010      

1 
Wojtkowo, Burkaty 
gm. Bartoszyce 

27.05.2010 97,9399 3040,00 1603600,00  

2 
Bajdy, Barty 
gm. Zalewo 

22.11.2010 367,3598 3838,00 6833268,50  

 2011      

3 
Krosno 
gm. Orneta 

30.03.2011 65,0273 3600,00 1474322,00  

4 
Kwitajny 
gm. Pasłęk 

08.09.2011 72,7990 5000,00 853654,15  

 2012      

5 
Wygoda, Marwałd 
gm. Dąbrowa, Ostróda 

14.09.2012 194,6162 2218,00 3872000,00  
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6 
Bajdy 
gm. Zalewo 

26.09.2012 54,3200 2880,00 1218000,00  

 2013      

7 
Koszelewy 
gm. Rybno 

04.09.2013 96,3736 5230,00 2410000,00  

8 
Bażyny 
gm. Orneta 

18.03.2013 80,3200 2950,00 1650950,00  

9 

Bogaczewo, 
Komorowo Żuławskie, 
Myślęcin 
gm. Elbląg 
GR Nowe Plony 

17.06.2013 99,8675 5600,00 2939441,00  

10 
Wirwajdy 
gm. Ostróda 

29.09.2013 29,6900 3700,00 1130000,00  

11 
Wyżnica 
gm. Ostróda 

30.12.2013 231,4961 3110,00 4500501,50  

12 
Dobrzyki 
gm. Zalewo 

21.01.2013 131,3939 3083,00 3537770,00 
nad Jez. 
Jeziorak 

13 
Pomnik 
gm. Korsze 

09.07.2013 109,9700 974,00 3620000,00  

 2014      

14 
Kadyny 
gm. Tolkmicko 

24.01.2014 150,1693 6240 3556512,17  

15 
Reszki 
gm. Ostróda 

18.12.2014 30,1623 825,00 2050000,00  

 

 

Nieruchomości o przeznaczeniu na cele produkcji rolnej stosunkowo długo oczekują na rynku 

na sprzedaż /do 12 miesięcy/, a krótki okres wyeksponowania nieruchomości dotyczy tylko 

tych o atrakcyjnym położeniu.  

Niższe ceny uzyskano za nieruchomości o dużej powierzchni gruntów oraz co najmniej 

średniej lokalizacji i średnim lub złym stanie technicznym budynków. Najwyższe ceny 

uzyskiwano za nieruchomości o mniejszej wielkości gruntów, o dobrej i bardzo dobrej 

lokalizacji oraz o wysokim stopniu zainwestowania i dobrym stanie technicznym budynków. 

Za nieruchomości podobne uzyskiwano ceny od 1130000 do 2940000 zł. Do porównań 

przyjęto transakcje z 2013 r.. 

 

Z uwagi na bardzo mała ilość transakcji i ich duże zróżnicowanie nie można było ustalić 

wskaźnika wzrostu cen nieruchomości rolnych zabudowanych obiektami folwarcznymi. 

Dlatego przyjęto wskaźniki wzrostu cen, posiłkując się danymi GUS opracowanymi dla 

potrzeb AMiRR dla województwa warmińsko-mazurskiego. Ponieważ relacje cen gruntów 

rolnych przenoszą się na ceny nieruchomości rolnych zabudowanych. 

 

Rok Wskaźnik w stosunku do 

roku poprzedniego 

Średnia cena gruntów 

w zł 

2014 119,60 31668 

2013 119,07 26481 

2012 156,46 22247 

2011 100,20 14219 

2010 100,20 14190 

2009  12978 



 Agencja Handlowo-Usługowa „A N R O S ” Andrzej Rosiński 

11-710 Piecki, ul. Administracyjna 12, tel/fax +48 89 7421092, kom. +48 606470496 

www.anros.com.pl, e-mail: anros@eta.pl 

oddział w  Olsztynie: 11-034 Stawiguda, ul. Perłowa 15, kom. +48 605036305 

Garbno 10, dz. 22/4, 22/10, 23/12 – opinia o wartości nieruchomości 45 

Ceny gruntów rolnych w latach 2013 - 2014 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

wzrastały w granicach 1,5% miesięcznie. Z uwagi na małą liczbę transakcji w 2015 r., 

przyjęto wskaźnik wzrostu cen dla 2015 r. w wysokości 0% miesięcznie. 

 

Główne atrybuty, które mają wpływ na zróżnicowanie cen takich nieruchomości to: 

- lokalizacja,   

- wielkość powierzchni użytkowej budynków, 

- stan techniczny budynków, 

- standard wykończenia budynków, 

- wielkość gruntów/, 

- stan zagospodarowania.   

 

 

  

2.2.3. Charakterystyka rynku lokalnego i regionalnego nieruchomości o 

przeznaczeniu opiekuńczym i szpitalnym 
 

Rodzaj rynku: Nieruchomości budynkowe o przeznaczeniu 

opiekuńczym i szpitalnym 

Obszar rynku: województwo warmińsko-mazurskie 

Okres badania cen: lata 2009 - 2015 

Cechy rynkowe nieruchomości:   

- lokalizacja  

- wielkość powierzchni użytkowej budynku 

- stan techniczny budynku 

- standard wykończenia i wyposażenia 

- wielkość działki 

- stan zagospodarowania 

 

 

Na lokalnym rynku województwa warmińsko-mazurskiego odnotowano tylko kilkanaście 

transakcji kupna sprzedaży nieruchomości zbudowanych budynkami przeznaczonymi na 

usługi opiekuńcze i ochrony zdrowia (w tym udział w połowie budynku). Nie odnotowano 

transakcji na tego typu nieruchomości o wielkości powierzchni użytkowej zbliżonej do 

nieruchomości będącej przedmiotem opinii. Cena jednostkowa za nieruchomości zabudowane 

budynkami o przeznaczeniu na usługi opiekuńcze i ochrony zdrowia, zbliżonych lokalizacją, 

stanem technicznym i standardem wykończenia, wahała się w przedziale 2185,26 –       

5416,67 zł/m
2
.   

W poniższej tabeli przedstawiono transakcje na nieruchomości o przeznaczeniu na usługi 

opiekuńcze i ochrony zdrowia na terenie Olsztyna i innych rynków lokalnych województwa 

warmińsko-mazurskiego oraz dodatkowo transakcje na nieruchomości hotelowe i biurowe z 

terenu Olsztyna w latach 2009 – 2014 r. w celu zobrazowania lokalnych trendów rynkowych. 
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ircw Adres Data 
Pow. 

działki 

Pow. użyt. 

budynku 

Cena 

transak-

cyjna 

Cena 1m
2
 Uwagi  

9468 
Olsztyn 
ul. Metalowa 

06.09.2009 
621 
uw 

bb-1085,00 1 628 730 3002,27 

1/2 udziału 
budynek z 

1965 r. 
zaadaptowan

y na 
przedszkole 

334 
Reszel, 
ul. Krasickiego 
Podzamcze 

22.03.2012 5168 b szpitala 1539000  
budynek 
szpitala 

18751 
Olsztyn, 
ul. Boenigka 

21.12.2012 4549 
b op.-

1100,00 
2403783,63 2185,26 

budynek 
opiekuńczy z 
lat 80-tych XX 

w. po 
remoncie 

758 
Dobre Miasto, 
ul. Łużycka 

28.12.2012 4596 
b op.-
420,00 

394600 939,52 

budynek 
opiekuńczy z 
lat 80-tych XX 

w. 

19802 
Olsztyn, 
ul. Kopernika 

04.07.2013 458 bb-930,70 5180000 5565,70 
budynek 

biurowy  z 
2009 r. 

2617 
Szczytno, 
ul. Wielbarska 

23.01.2013 4464 b op.-2264 1500000 662,54 

budynek opieki 
dps 

wycena 
nieruchomosci 
do przekazania 
pomiędzy JST 

19802 
Olsztyn, 
ul. Kopernika 

04.07.2013 458 bb-930,70 5180000 5565,70 
budynek 

biurowy  z 
2009 r. 

20509 
Olsztyn, 
ul. Kuronia 

20.06.2013 1564 b op.-1500 3420000 2186,70 

budynek 
opiekuńczy  z 

1918 r. po 
remoncie 

22201 
Olsztyn, 
ul. Leśna 

23.01.2014 1498 bh-3530,00 3000001 845,86 

budynek 
dawnego 

hotelu 
garnizonoweg

o z 1985 r. 

21949 
Olsztyn, 
pl. Jedności 
Słowiańskiej 

04.12.2013 1036 
bb-735,00 
2bg-85,00 

1947080 2374,48 

budynek 
biurowy z 
1951 r. 

bg 1956 r. 

22754 
Olsztyn, 
ul. Kościuszki 

26.03.2014 
1892 
uw 

2bb-
2637,84 
bg-99,12 

5240000 1914,53 
2budynki 

biurowe i bg z  
1958 r. 

22261 
Olsztyn, 
ul. Kanarkowa 

20.02.2014 39415 
4 bud  

hotelowe – 
ok. 7500 

5204706,91 693,96 
Hotel 

MANOR 
lata 2000 

3006 Giżycko 10.02.2014 1774 
bud  – 
392,00 

1600000 4081,63 
budynek 
ośrodka 
zdrowia 

22639 
Olsztyn, 
ul. Dworcowa 

26.03.2014 496 
bud – 

240,00 
1300000 5416,67 

budynek 
przychodni 

zdrowia 

 

Większość transakcji na obiekty o dużej powierzchni użytkowej przeznaczonych na usługi 

opiekuńcze i ochrony zdrowia była przedmiotem obrotu pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego. Obecnie istnieje niewielkie zainteresowanie przedsiębiorców inwestowaniem 
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w nieruchomości przeznaczone do opieki nad ludźmi starszymi. Związane jest to z małą stopą 

zwrotu zainwestowanego kapitału, a nawet przy dzisiejszym stopniu finansowania tego typu 

usług ze środków publicznych i stopniu zamożności osób korzystających z tego typu opieki, 

ujemną stopą zwrotu. W okresie najbliższych 3-4 lat prognozuje się utrzymanie obecnego 

trendu. Hipotetyczne alternatywne wykorzystanie nieruchomości np. na cele hotelowe, ze 

względu na trendy rynkowe, nie podniesie wartości nieruchomości. 

Z racji na mała liczbę transakcji oraz ich różnorodność (niemożność wyznaczenie 

jednoznacznego trendu czasowego) w toku dalszego szacowania przyjęto roczny trend zmian 

cen w wysokości 0% /podobne tendencje są obserwowane na rynku, ale w innych rodzajach 

nieruchomości/. 
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2.3.  Wyniki 

 
Ceny na nieruchomości rolne zabudowane pałacami i dworami zlokalizowane w regionie 

warmińsko-mazurskim o  walorach zbliżonych do nieruchomości wycenianej kształtowały się 

w granicach 100,00 – 1800,00 zł/m
2
 powierzchni użytkowej budynków.  

Tak duże zróżnicowanie cenowe wynika z funkcji, które spełniają obecnie te nieruchomości. 

Dominuje funkcja rolniczo-produkcyjna oraz funkcja usługowo-mieszkalna. Najniższe ceny 

uzyskuje się za nieruchomości o dominującej funkcji rolniczej, a najwyższe ceny uzyskiwano 

za nieruchomości zabudowane pałacami z założeniem parkowym i niedużym zapleczem 

budynków gospodarczych. 

Nieruchomość będąca przedmiotem opinii zatraciła funkcję rolniczo-produkcyjną, z uwagi na 

bardzo mały obszar gruntów rolnych i zabytkowy charakter budynków. W przypadku 

opiniowanej nieruchomości nie ugruntowała się natomiast funkcja usługowo-mieszkalna, 

ponieważ nie podjęto szeroko zakrojonych działań adaptacyjno – modernizacyjnych. 

Z tego powodu ceny jednostkowe za opisaną wyżej nieruchomość mogą się kształtować w 

przedziale 1000,00 - 1150,00 zł/m
2
 powierzchni użytkowej wszystkich budynków             

/około 5000 m
2
/, a wartość rynkowa mieścić się może w przedziale od 4800000 zł do 

5500000 zł.  

Atutem tej nieruchomości obok lokalizacji przy drodze wojewódzkiej oraz położenia 

założenia parkowego w dolinie rzeki Gruber, jest zachowanie w zadawalającym stanie 

wszystkich budynków /brak jest oznak tak znacznej dewastacji obiektów zabytkowych jak 

innych tego typu obiektów w regionie/, w tym szczególności dworu.  

Pozostałe budynku mogą być adaptowane na inne funkcje niż dzisiejsza - rolnicza, do czego 

zachęcają ich walory architektoniczne i konstrukcyjne. Dotyczy to w szczególności  

budynków: magazynu zbożowego, dwóch jałowników i magazynu paszowego. Na 

rewitalizację zasługuje zadawalająco zachowany kompleks stajni. Prawdopodobnie będzie to  

możliwe, z uwagi na wstępne założenia opracowywanego aktualnie, m.in. dla tego obszaru, 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

2.4. Wnioski końcowe 
 
Wartość rynkowa nieruchomości powinna zawierać się w przedziale od 4 800 000 zł            

do 5 500 000 zł. 

 

 

Piecki, dn. 01.06.2015 r. 

 

Nr rep. 170/2015 
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III   Załączniki 
 

1 Wypis z rejestru gruntów 

2 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu 

3 Postanowienie wojewódzkiego konserwatora zabytków 
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symulacja stawów na łąkach posiadłości – na pierwszym planie granicząca rzeka Guber 


