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Wybrane aspekty dotyczące 
planu zagospodarowania przestrzennego
oraz wyceny nieruchomości

Selected aspects related to the zoning plan 
and property valuation

The article is dedicated to the problem of functioning the 
real estate market. The objective of the article was to present 
characterize the most important aspects of the investment plans. 
The author draws attention to the role of spatial development 
plan, which affects both the time and the place of starting under-
taken investments. It presents is a series of activities linked to the 
transformation of agricultural land to building plot. The second 
part of the article is focused around the valuation of real estate 
and the characteristics of the component properties that have in-
dividual influence on the valuation.

Keywords: real estate, valuation, spatial development plan.

Artykuł podejmuje tematykę funkcjonowania rynku nieru-
chomości. Celem artykułu jest scharakteryzowanie najbardziej 
istotnych aspektów dotyczących planów inwestycyjnych. Autorka 
zwraca uwagę na rolę planu zagospodarowania przestrzennego, 
mającą wpływ zarówno na czas, jak i miejsce rozpoczęcia podej-
mowanej inwestycji. Zaprezentowanych zostaje szereg działań 
związanych z przekształceniem gruntu rolnego na działkę budow-
laną. Część druga artykułu skupiona jest wokół sposobów wyceny 
nieruchomości oraz cech składowych nieruchomości, które mają 
indywidualny wpływ na określenie wartości.

Słowa kluczowe: nieruchomość, wycena, plan zagospodarowania 
przestrzennego.
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Rynek jako kategoria ekonomiczna oznacza strefę wymiany to-
warowej, której cechą charakterystyczną jest wywieranie wzajem-
nego wpływu przez nabywców i sprzedawców w kierunku kształ-
towania się ogólnej podaży i popytu, wyznaczając jednocześnie 
poziom cen. Mechanizm kształtowania cen na rynku to podstawowy 
warunek dostarczania podmiotom gospodarczym prawidłowych in-
formacji i podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji. 

Istotne znaczenie mają także regulacje państwowe, nabierające 
szczególnego znaczenia w odniesieniu do tematyki nieruchomości. 
Decyzje inwestycyjne uzależnione są od rozporządzeń na szczeblu 
terytorialnym, w tym planów zagospodarowania przestrzennego 
gmin. Zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego wymagają stosownych uchwał. Warun-
kiem efektywnego funkcjonowania rynku jest wysoka jego przejrzy-
stość, w szczególności dotycząca cen transakcyjnych oraz warunków 
zawierania transakcji. Rynek nieruchomości charakteryzuje duża 
niejednolitość, stąd różnice cen między czasem podobnymi, lecz 
mało porównywalnymi obiektami. Autorka niniejszego tekstu pod-
jęła próbę scharakteryzowania najbardziej istotnych atrybutów 
kształtujących wartość nieruchomości. 

Plan zagospodarowania przestrzennego
 a odrolnienie działki

Osoby posiadające ziemię na własność, często o przeznacze-
niu rolniczym, pragną wykorzystać grunt pod budowę nieruchomo-
ści. Jednakże, by tego dokonać, należy najpierw doprowadzić do 

odrolnienia gruntu, co w rzeczywistości może stać się procesem 
trudnym do zrealizowania i czasochłonnym. Większość instytucji 
lokalnych posiada plany miejscowe, sporządzone dla obszarów po-
szczególnych gmin lub ich części (Tauszyński 2008). Podstawowym 
elementem określającym przeznaczenie terenu i zasady jego zago-
spodarowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego. W celu ustalenia przeznaczenia danego gruntu, w tym dla 
inwestycji prywatnych lub z przeznaczeniem publicznym, zostaje 
określony sposobów zagospodarowania i zabudowy terenu. Sporzą-
dzone zostają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
będące aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie, 
wyznaczają warunki i zasady kształtowania zabudowy terenu, w tym 
zasady podziału gruntów na działki budowlane. Plan miejscowy jako 
dokładne opracowanie planistyczne musi zawierać wytyczne doty-
czące (Tauszyński 2008: 23):

• linii rozgraniczających tereny;
• układu infrastruktury komunikacyjnej;
• rozmieszczenia terenów użyteczności publicznej i ich granic;
• granic i zasad zagospodarowania terenów oraz obiektów 

podlegających ochronie.

W przypadku gminy ogólny zakres planistyczny regulują do-
kumenty pod nazwą Studium uwarunkowań oraz kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, natomiast szczegółowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, który dotyczy dokładnego ustalenia 
przeznaczenia terenu zwany jest planem miejscowym (Śleszyński 
i inni 2007: 19). Ponieważ miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego może określać celowość przeznaczenia terenów na po-
trzeby użyteczności publicznej, zmiana przeznaczenia gruntu wyma-
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ga od jego właściciela podjęcia kilku czynności. Przede wszystkim 
właściciel działki o przeznaczeniu rolnym powinien zdobyć informa-
cje na temat miejscowego planu zagospodarowania i sprawdzić, czy 
jego działka nie wchodzi w skład gruntów przeznaczonych celom 
publicznym. W świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami do 
gruntów o przeznaczeniu publicznym należą m.in. (Dz.U. z 1997 r. 
nr 115, poz. 741):

• wydzielone grunty pod drogi publiczne, drogi rowerowe 
i drogi wodne; 

• budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowla-
nych tych dróg; 

• budowa obiektów i urządzeń transportu publicznego, a tak-
że łączności publicznej i sygnalizacji;

• wydzielone grunty pod linie kolejowe oraz ich budowa 
i utrzymanie;

• wydzielone grunty pod lotniska, urządzenia i obiekty do ob-
sługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść oraz budowa 
i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;

• grunty pod budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, 
przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystry-
bucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także in-
nych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych 
przewodów i urządzeń;

• grunty pod budowę i utrzymywanie sieci transportowej 
dwutlenku węgla;

• grunty pod budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń 
służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, 
przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz od-
zysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.

Chcąc przekwalifikować grunt oraz dokonać zmiany jego prze-
znaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, należy 
śledzić podejmowane przez radę gminy uchwały, które to podej-
mowane raz na kilka lat uwzględniają zmiany studiów uwarunko-
wania przestrzennego i kierunków rozwoju gminy. Oznacza to, że 
zarówno inwestor, który zakupił działkę rolną w celu przekształcenia 
na działkę budowlaną i kolejno odsprzedaży po wyższej cenie, jak 
i sam właściciel gruntu oczekujący na realizację planu budowy wła-
snego domu jednorodzinnego mogą wyczekiwać kilka lat na decy-
zję o możliwości zagospodarowania terenu w oczekiwany sposób. 
Zmiany dokonane w planie miejscowym, w wyniku którego zostają 
przekształcone grunty rolne i leśne na cele nierolnicze i nieleśne, 
sporządzane są wówczas dla całego obszaru wyznaczonego w stu-
dium. 

Zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego gminy wymagają zatem podjęcia od-
powiednich czynności i uchwał. Po rozpoznaniu sytuacji, właściciel 
gruntu zobowiązany jest złożyć wniosek skierowany do wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta, dokładnie określający działkę oraz 
zmianę przeznaczenia terenu, o którą właściciel wnioskuje. Jeżeli 
grunt z przeznaczeniem do produkcji rolnej ma zostać przekształco-
ny na działkę budowlaną, wówczas należy wnieść o zmianę przezna-
czenia gruntu z rolnego na działkę pod budownictwo mieszkaniowe, 
z odpowiednim uzasadnieniem wniosku. W uzasadnieniu należy po-
dać powód, z jakiego właściciel chce odrolnić działkę, czyli zmienić 
jej przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny. Powodem może być m.in. deklaracja właściciela o zaprzestaniu 
uprawy danego gruntu, znikomość użyteczności rolnej bądź zakup 
nieruchomości z myślą wybudowania na niej budynku mieszkalne-
go. Krajobraz przestrzennego zagospodarowania w tym terenów 
użytków rolnych i leśnych przedstawiono na fotografii 1.

Fotografia 1. Zagospodarowanie przestrzenne – tereny użytków rolnych 
i leśnych

Źródło: http://www.rp.pl/Nieruchomosci/302119851-Odrolnienie-tan-
sze-i-latwiejsze.html#ap-1 [26.09.2016].

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na cele 
nierolnicze mogą zostać przeznaczone przede wszystkim grunty 
oznaczone w ewidencji jako nieużytki, a w sytuacji ich braku inne 
grunty o najniższej przydatności produkcyjnej (Dz.U. z 1995 r. nr 16, 
poz. 78: art. 6). Ochrona gruntów rolnych polega zatem na ogra-
niczeniu przeznaczenia terenów na cele nierolnicze lub nieleśne. 
Decyzję o zmianie przeznaczenia gruntów niższych klas podejmuje 
gmina w sposób samodzielny. Problem stanowią grunty użytków 
rolnych klas I-III, ponieważ decyzja o zmianie przeznaczenia terenów 
rolnych wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 
Wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia określonego gruntu na-
stępuje na wniosek wójta, burmistrza miasta, nie zaś samego zainte-
resowanego. Jednakże procedura zmiany planu właścicieli użytków 
rolnych klas I-III jest skomplikowana i czasochłonna. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych, zgody na cele nierolnicze i nieleśne nie wymagają użytki rolne 
klasy I-III jeżeli spełniają poniższe warunki (Dz.U. z 1995 r. nr 16, poz. 
78: art.7 ust. 2a):

• co najmniej połowa powierzchni gruntu znajduje się w ob-
szarze zwartej zabudowy;

• położenie gruntu znajduje się w odległości nie większej niż 
50 m od granicy najbliższej działki budowlanej;

• położenie gruntu znajduje się w odległości nie większej niż 
50 m od drogi publicznej;

• powierzchnia gruntu nie przekracza 0,5 ha, bez względu czy 
stanowi ona jedną całość, czy kilka odrębnych części.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie, aby właściciel gruntu 
klasy I-III mógł uzyskać zgodę gminy na zagospodarowanie terenu 
pod działkę z przeznaczeniem budowlanym. 

W przypadku, gdy gmina wyda zgodę na odrolnienie terenu 
uwzględnionego we wniosku, kolejnym istotnym krokiem przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę jest wystąpienie do Wydzia-
łu Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami na szczeblu staro-
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stwa powiatowego o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Decyzja 
o zmianie przeznaczenia gruntu może wiązać ze sobą obowiązki 
związane z wyłączeniem określonych terenów spod produkcji rolnej, 
w tym opłaty, której wysokość zależy od klasy gruntu. Wyjątek sta-
nowią grunty z przeznaczeniem na cel budownictwa mieszkaniowe-
go do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego oraz do 0,02 
ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego 
(Dz.U. z 1995 r. nr 16, poz. 78: art. 12a).

Wycena nieruchomości

 Cena nieruchomości to wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych stanowiąca ekwiwalent nabywanej nieruchomości 
(Kaczor i inni 2008: 39). Wyceny nieruchomości z reguły opierają 
się na podobnych danych rynkowych. Całokształt czynności doty-
czących wyceny wymaga przeprowadzenia odpowiednich i szcze-
gółowych analiz z wyprowadzeniem rozsądnych wyników badań. 
Proces ten polega na rozpatrywaniu wszelkich danych rynkowych, 
trendów, porównywalnych składników mienia oraz pozyskiwaniu in-
nych istotnych informacji w celu określenia szczegółowej wartości 
nieruchomości. Istotną rolę odgrywa ilość danych rynkowych oraz 
dostępność informacji. Każda wycena uzależniona jest od oceny 
dokonanej podczas analizy rynku oraz charakteru przeznaczenia 
i wartości danego składnika mienia. Przepisy ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami definiują pojęcie wyceny nieruchomości jako 
(Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741: art. 151):

• określenie wartości rynkowej nieruchomości, czyli szacunkowej 
kwoty, jaką w dniu wyceny ustalono za nieruchomość w pro-
cesie transakcji sprzedaży, podejmując działania bez przymusu, 
z jednoczesnym rozeznaniem sytuacji i rozwagą, gdzie strony 
umowy wykazały stanowczy zamiar zawarcia umowy;

• określenie wartości odtworzonej nieruchomości, czyli war-
tość równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem 
stopnia zużycia;

• ustalenie wartości katastralnej, czyli wartości ustalonej 
okresowo w procesie powszechnej taksacji nieruchomości, 
z uwzględnieniem różnic, jakie występują pomiędzy po-
szczególnymi nieruchomościami, ustalanej w celu określenia 
podstawy opodatkowania nieruchomości.

Pojęcie wartości rynkowej odmiennie definiują przepisy prawa 
finansowego, a szczególnie prawa podatkowego, gdzie według arty-
kułu 8 punkt 3 Ustawy z dnia 28 lipca 1993 roku o podatku od spad-
ków i darowizn wartość rynkowa rzeczy, w tym także nieruchomości, 
określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej 
miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku 
z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawa-
mi majątkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku 
podatkowego (Dz.U. z 1983 r. nr 45, poz. 207). W sposób zbliżony 
wartość rynkową określają przepisy zawarte w Ustawie z dnia 26 
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w któ-
rej artykuł 19 ustęp 3 definiuje pojęcie: „wartość rynkową rzeczy 
lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych 
stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju 
i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz 
czasu i miejsca odpłatnego zbycia (Dz.U. z 1991 r. nr 80, poz. 350).

Nieruchomość, na tle innych dóbr i rzeczy, odznacza się znacz-
ną specyfiką, ponieważ posiada szereg odmiennych cech mających 
wpływ na proces wyceny. Są to cechy fizyczne, ekonomiczne oraz 
instytucjonalno-prawne, które często ze sobą powiązane decydują 
o odmienności nieruchomości. Każda nieruchomość odznacza się 
odmiennością, gdyż charakteryzowana jest jako złożoność wielu ele-
mentów składowych takich jak grunt, budynki, budowle, zadrzewie-
nia, krzewy i inne rośliny. Złożony charakter nieruchomości utrudnia 
możliwość wyceny, gdyż wymaga szczegółowej analizy poszczegól-
nych elementów składowych nieruchomości. Każda nieruchomość 
odznacza się zatem różnorodnością, zarówno budynków i innych 
budowli, a przede wszystkim względem położenia, kształtem i wiel-
kością. Są to cechy powodujące odmienność wśród nieruchomo-
ści, jednocześnie powodujące, że wycena nieruchomości wymaga 
bardzo głębokiej analizy i zachowania należytej ostrożności przy 
zastosowaniu metody porównania obiektów (Bobrus 2012: 49). 
Na specyfikę nieruchomości wśród cech ekonomicznych wpływa 
lokalizacja, deficytowość, duża kapitałochłonność nieruchomości 
związana z koniecznością ponoszenia nakładów finansowych prze-
znaczonych na modernizację lub likwidację skutków zużycia (Ku-
charska-Stasiak 2006) oraz współzależność interakcji sposobów jej 
użytkowania.

Wpływ na cenę nieruchomości, a w następstwie na jej wartość 
rynkową, mają cechy zarówno nieruchomości gruntowych (rolnych), 
jak również gruntowych zabudowanych lub przeznaczonych pod 
zabudowę. Przykładowe atrybuty nieruchomości mające wpływ na 
kształtowanie cen przedstawione zostały w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy kształtujące wartość nieruchomości

Atrybuty nieruchomości 
gruntowych (rolnych)

Atrybuty nieruchomości 
gruntowych zabudowanych lub 
przeznaczonych pod zabudowę

Lokalizacja Lokalizacja

Wymiary powierzchni Położenie

Kształt działki Różnorodność istniejącej zabudowy, 
w tym powierzchnia użytkowa

Ukształtowanie terenu (topografia) Funkcjonalność zabudowy

Klasyfikacja gleby Wyposażenie w sieci infrastruktury 
technicznej

Przeznaczenie w planie 
miejscowym

Przeznaczenie w planie 
miejscowym

Uzbrojenie Stan techniczny zabudowy

Źródło: Bończak-Kucharczyk 2013 oraz http://www2.wpia.uw.edu.pl/
files/_DOPIERALA/Nieruchomo%C5%9B%C4%87%20jako%20dobro%20eko-
nomiczne%202009%20Turkowki%20K.pdf?short [26.09.2016].

Większość z uwzględnionych cech rynkowych ma charakter 
umowny i można z nich wydzielić kilak elementów składowych o cha-
rakterze bardziej szczegółowym, np. lokalizację, mającą wpływ na: 
prestiż położenia, krajobraz otoczenia, sąsiedztwo czy dostępność 
komunikacyjną. Umowność i niejednoznaczność atrybutów wynikają 
z ich zbiorowego charakteru, zatem podkreślić należy, że zbiór po-
szczególnych właściwości tworzących dany atrybut różni się między 
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Tabela 2. Cena 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

2016 4 177 4 063 - -
2015 3 926 4 066 3 961 3 925

2014 4 129 4 141 3 880 3 984

2013 4 019 3 879 3 975 4 228

2012 4 130 4 103 3 915 3 837

2011 3 797 3 819 3 988 3 829

2010 4 372 4 433 4 657 3 979

2009 3 895 3 924 3 783 3 964

2008 2 970 3 186 3 478 3 631

2007 2 683 2 650 3 041 2 890

2006 2 560 2 445 2 557 2 619

2005 2 505 2 336 2 528 2 388

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-
-srodki-trwale/budownictwo/cena-1-m2-powierzchni-uzytkowej-budynku-
-mieszkalnego-oddanego-do-uzytkowania,8,1.html [26.09.2016].

W ustalaniu wskaźnika ceny 1 m² uwzględnione zostają nakłady 
poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych (wieloro-
dzinnych) przez inwestorów nienależących do grupy inwestorów 
indywidualnych np. zajmujących się budową mieszkania na własne 
potrzeby. Nakłady na budowę dotyczą sumy kosztów poniesionych 
podczas budowy od momentu jej rozpoczęcia, aż do momentu za-
kończenia i przekazania do użytku. W przypadku przekazania bu-
dynku do wykończenia mieszkania przez przyszłych użytkowników, 
wartość poniesionych kosztów wykazuje się do momentu przeka-
zania budynku.

Wskaźnik dynamiki przedstawiony w tabeli 3 określa, w jakiej 
zależności znalazły się poszczególne wartości w porównaniu do lat 
ubiegłych. Pozwala na określenie stosunku zmian zachodzących na 
przestrzeni lat objętych badaniem. Dynamika zmian kwartalnych 
w odniesieniu do roku poprzedzającego daje obraz wahań w po-
ziomie cen.

Tabela 3. Wskaźnik dynamiki średniej ceny 1 m² w latach 2006-2016

Przedział 
czasowy

Wskaźnik dynamiki
(w przybliżeniu do drugiego miejsca po przecinku)

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

2016/2015 1,06 1,00 - -

2015/2014 0,95 0,98 1,02 0,99

2014/2013 1,03 1,07 0,98 0,94

2013/2012 0,97 0,95 1,02 1,10

2012/2011 1,09 1,07 0,98 1,00

2011/2010 0,87 0,86 0,86 0,96

2010/2009 1,12 1,13 1,23 1,00

2009/2008 1,31 1,23 1,09 1,09

2008/2007 1,11 1,20 1,14 1,26

2007/2006 1,05 1,08 1,19 1,10

2006/2005 1,02 1,05 1,01 1,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://stat.gov.pl/obszary-
-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/cena-1-m-
2-powierzchni-uzytkowej-budynku-mieszkalnego-oddanego-do-uzytkowa-
nia,8,1.html [26.09.2016].

sobą w zależności od oceny rzeczoznawcy majątkowego. W świetle 
różnych okoliczności i niejednoznaczności wartości poszczególnych 
cech nieruchomości, indywidualna wycena wymaga ostrożności i do-
kładnej analizy poszczególnych części składowych. Cechy obejmujące 
parametry prawne, fizyczne czy ekonomiczne związane z wykorzysta-
niem nieruchomości, odzwierciedlają warunki panujące na rynku. 
W każdym z trzech podejść do wyceny wszelkie różnice muszą zostać 
wychwycone i przeanalizowane w celu wprowadze nia poprawek.

Procedura wyceny nieruchomości jest uzależniona od przyję-
tych rodzajów czynników wpływających na jej wartość. Oszacowania 
wartości dokonuje się przy zastosowaniu podejścia: porównawczego, 
dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego ele-
menty podejść poprzednich. W każdej analizie danych porównaw-
czych, szczególnie istotne jest, by nieruchomości, których dane są 
zbierane, posiadały cechy podobne. W podejściu porównawczym 
dokonuje się zestawienia danych w taki sposób, by odzwierciedlały 
zarówno podobieństwa, jak i różnice pomiędzy wycenianą nierucho-
mością a każdą nieruchomością podobną. Podejście porównawcze 
stosowane jest wówczas, gdy znane są ceny i cechy nieruchomości 
podobnych do wycenianej.

Podejście dochodowe obejmuje finansowe dane porównawcze, 
do których należą: poziom czynszów, dochody z działalności, rentow-
ność lub cechy rynkowe nieruchomości przynoszące dochód, zatem 
nabywca uzależnia cenę nieruchomości od wartości przewidywa-
nego dochodu. Podejście kosztowe polega na określaniu wartości 
nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom 
jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomo-
ści. Przy podejściu tym określa się oddzielnie koszt nabycia gruntu 
i koszt odtworzenia jego części składowych (Dz.U. z 1997 r. nr 115, 
poz. 741: art. 153 ust. 3). Podejście kosztowe jest na ogół stosowane 
w przypadku braku porównywalnych nieruchomości. W takim przy-
padku koszt nabycia gruntu szacowany jest na podstawie cen trans-
akcyjnych, natomiast dla części składowych takich jak budynki i inne 
budowle oblicza się koszt ich odtworzenia, pomniejszony o wartość 
zużycia (Bończak-Kucharczyk 2013).

Zmiany wskaźnika cen 1 m² powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego 

Decyzja o kupnie gruntu pod zabudowę nie należy do łatwych. 
Dla niektórych wybór będzie oczywisty, a dla wielu okaże się wy-
borem trudnym, bo to decyzja wpływająca na całe życie. Wszystko 
zależy od indywidualnej preferencji, ponieważ zarówno koszty, jak 
i wizja wielu spraw urzędowych, czasu oczekiwania na ostateczną 
decyzję, a także czas trwania budowy mają wpływ na podejmowaną 
decyzję. Jedni wolą zgiełk miasta, inni preferują spokojne zacisze na 
jego obrzeżach. Tematyka nieruchomości wzbudziła zainteresowa-
nie autorki w odniesieniu do obecnych cen powierzchni użytkowych 
budynków mieszkalnych oraz zmian, jakie plasowały się na prze-
strzeni ostatniej dekady. 

W tabeli 2 został zaprezentowany wskaźnik ceny 1 m² po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytko-
wania, który został ustalony na podstawie nakładów poniesionych 
przez inwestorów na budowę budynków wielorodzinnych. Tabela 
2 przedstawia zmiany wartości cenowych w poszczególnych latach 
z podziałem na kwartały. 
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Dynamika zmian średniej ceny 1 m² w przeważającym stopniu 
przyjmuje wartość dodatnią (powyżej wartości 1), co charaktery-
zuje te okresy wzrostem cen 1 m² powierzchni użytkowej budyn-
ków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Z tabeli 3 wynika, że 
w latach 2006-2010 utrzymywała się tendencja rosnąca. Pierwszy 
przełom przyniósł rok 2011, w którym odnotowano spadek war-
tości wskaźnika dynamiki o 13% ceny z roku ubiegłego w kwarta-
le I, 14% w kwartale II i III oraz 4% w kwartale IV. Późniejsze lata 
charakteryzuje dynamika zmian wahadłowych, przyjmując warto-
ści zarówno malejące, jak i tendencje rosnące. W przeważającym 
stopniu rok 2015 charakteryzował spadek cen w porównaniu do 
roku poprzedniego. Jednakże w roku 2016 analiza dynamiki śred-
niej ceny 1 m² przyjmuje wartości rosnące. W pierwszym kwartale 
2016 roku wskaźnik cen powierzchni użytkowej budynku mieszkal-
nego oddanego do użytkowania w oparciu o nakłady poniesione 
przez inwestorów został ustalony na poziomie 4 177 zł (za m²), co 
oznacza stopień wzrostu ceny o 6% z roku ubiegłego, którego kwo-
ta w tym okresie wynosiła 3 926 zł. Zatem cena w I kwartale 2016 
roku wzrosła o 251 zł i to tylko na jednym m². Różnica cen między 
okresem 2015-2016 w kwartale II nie odwzorowuje się wyraźny-
mi wartościami. Biorąc jednak pod uwagę różnicę wyceny między 
I a II kwartałem 2016 roku odnotowano spadek ceny w przybliżeniu 
o 3%. Na dzień pisania artykułu nie ogłoszono jeszcze komunikatu 
w sprawie ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 
na III kwartał 2016 roku.

Podsumowanie

Nieruchomości uznawane są za jedno z podstawowych dóbr, 
którym szczególne zainteresowanie okazują inwestorzy, dewelo-
perzy, kredytodawcy czy nabywcy prywatni. Celem artykułu było 
ukazanie problematyki związanej z nabyciem gruntu oraz jego 
przekształceniem na działkę budowlaną z uwzględnieniem aspek-
tów prawnych. Problem przekwalifikowania gruntu często dotyczy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ro-
dzaju gruntu, którego dotyczy inwestycja. Dodatkowo w artykule 
została poruszona problematyka dotycząca wyceny nieruchomości 
jako zagadnienia ustalania wartości rynkowej w oparciu o atrybuty 
nadające jej szczególne znaczenie. Różnorodność badanych obiek-
tów w rzeczywistości powoduje jedynie potencjalny obraz wartości 
nieruchomości, gdyż na rynek nieruchomości również mają wpływ 
prawa podaży i popytu. W części trzeciej artykułu zaprezentowa-
no zmiany wskaźnika cen 1 m² powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych. Analizie dynamiki wartości powierzchni budynków 
mieszkalnych oddanych do użytku podlegały lata 2005-2016. Scha-
rakteryzowano tendencje zmian, jakie miały miejsce w ostatniej 
dekadzie.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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