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O rozwoju miasta decyduje szereg czynników, ale zde ydowa ą 
przewagę ają siły rynkowe. To one „współgrają” z 
instrumentami planowania przestrzennego i powodują, że 
„tka ka iejska” rozwija się nie tylko w kierunkach 
peryferyjnych od strony kulminacji centralnej, ale też „ ad i 
pod” gruntem. 

 

Rzeczoznawca ajątkowy odzwier iedlają  reakcje rynkowych 
nabywców i inwestorów, od oszą  się do faktycznie rynkowych 
transakcji na rynku lokalnym lub rów oległy , szacuje 
wartoś i rynkowe wskazanych ieru ho oś i. Często musi 
rów ież sprostać specyficznym wymaganiom „zagęsz za ia” 
aglomeracji w układzie pionowym, wy e iają  wartość od 
góry, jakby „ powietrza” ponad dachami (tj. pote jału 
rozwojowego) oraz wartość „podzie ia” też pote jału na 
poziomie piwnic), z przeznaczeniem na alternatywne 
użytkowa ie.  

 



Zgodnie z hińską taoisty z ą ądroś ią „wartość jest tam, 

gdzie nie ma i ”, poszukuje się pote jału rozwojowego nad i 

pod zie ią. Szczególnie ta „kre ia ro ota” w podziemiach, 

uzasadniona ekonomicznie jako zyskowna, oże spowodować 

istnienie ały h podziemnych miast (zagospodarowanie znane 

już w starożyt oś i .  

 

Działa io  rzeczoznawców ajątkowy h towarzyszy 

jed o ześ ie badanie najkorzystniejszego docelowego 

zagospodarowania, coraz zęś iej wymaganego przez 

rozmaitych zleceniodawców.  

 

 



W rezultacie isją rzeczoznawców staje się kreowanie wartoś i 
ajątku w ko tekś ie pote jałów rozwojowych (dziwne by 

yło jakby przechodzili koło tych ożliwoś i inwestycyjnych 

o ojęt ie . Ten fakt istnienia dodatkowych perspektyw rozwoju 

ma o zywiś ie istotny wpływ na ostateczny wynik wyceny 

ieru ho oś i.  
 

Pomocne przy wycenie tego rodzaju ieru ho oś i 
„rozwojowy h” jest podejś ie mieszane, a zwłasz za metoda 

pozostałoś iowa. 

 



Algorytm pozostałoś iowy w ko tekś ie orientacji rynkowej 

przedstawia się astępują o: 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) –wy ik odzwier iedla realia ry kowe, przy od iesie iu da y h wyjś iowy h do real y h  
pozio ów ry kowy h, ają  a uwadze zide tyfikowa e real e pote jały rozwojowe. 

 

 

Rodzaj wartości / kosztu Rodzaj rynku 

Do elowa wartość ieru ho oś i rynek ieru ho oś i 
(-) koszt realizacji 

(-) koszt kredytowania 

(-) koszt projektu, nadzoru, ekspertyz 

(-) spodziewany zysk inwestora 

 

rynek budowlany 

rynek finansowy 

rynek profesjonalistów 

rynek inwestycyjny 

= pozostałość = o e a wartość ieru ho oś i *  weryfika ja ry kowej wartoś i 



 

Generalnie etodę pozostałoś iową oż a stosować w sytuacji, kiedy 
na ieru ho oś i ają yć realizowane inwestycje polegają e na 
budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub 
remoncie obiektu budowlanego.  Wartość pozostałoś iową określa się 
jako róż i ę po iędzy do elową wartoś ią ry kową ieru ho oś i (po 
wykonaniu wymienionych / ustalonych robót), a prze ięt y i kosztami 
tych robót (z uwzględ ie ie  zysków inwestora uzyskiwanych dla 
podobnych ieru ho oś i . 

 

Zgodnie z zasadami wyceny ieru ho oś i zalecanymi przez Polską 
Federa ję Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowy h (PFSRM), 

ieru ho ość posiadają a pote jał rozwojowy związa y z 
przewidywa ą oder iza ją, adapta ją i za udową, szacuje się 

etodą pozostałoś iową. Jest to metoda stosowana zęsto dla 
realizacji inwestycji typu deweloperskiego. Stanowi ona ko i a ję 
trzech podstawowych podejść i wymaga dodatkowych informacji o 
zamiarach inwestora. Wynik pozostałoś iowy oże ieć charakter tzw. 
wartoś i indywidualnej, odzwier iedlają ej ożliwoś i i 
harakterystykę indywidualnego dewelopera. 

 



Waż y  etapem przygotowawczym inwestycji powinna yć analiza 
„kosztów i korzyś i” (ang. cost benefit analysis) w ko tekś ie 
społe z y  i środowiskowy . Dotychczasowe postępowa ie 
planistyczne i inwestycyjne aj zęś iej nie rozpatrywało ałkowity h 
kosztów, zwłasz za tych długoter i owy h (np. powodują y h 
ko pleksową degrada ję środowiska . Są to jakby koszty - straty 
odłożo e w czasie. Być oże rzeczoznawcy - radcy  ajątkowi w 
przyszłoś i ędą w stanie sprostać tym „poza aterial y ” 
aspektom wyceny.  

 

Obecnie wycena wartoś i bazuje na przewidywaniach w skali 
czasowej  5-10 lat. Po tym okresie zakłada się iez ie ość 
parametrów i danych, które ają wpływ na wartość. Kolejne 
dziesię iole ia wykazują niespodziewane zmiany w odniesieniu do 
pierwotnych prognoz. Dlatego ależy o serwować powtarzal ość 
zjawisk rynkowych jako tzw. „ ykle ieru ho oś i” dla 
poszczególnych segmentów, tak aby prognozy yły bardziej z ież e 
z autentycznym „kołe  fortu y”. 
 



Na sz zęś ie hasło „szy ko i ta io” obecnie nie jest przewodnie dla 
inwestycji na rynku ieru ho oś i. Owszem, czas jest istotny, jako 
waż y parametr, który otwiera perspektywę pozytywnych działań, 
które póź iej oż a dysko tować (tj. od osić do poziomu ieżą y h 
wartoś i  jako rezultat strumieni pie ięż y h, z  ieustają ą doda ą 
wartoś ią rezydual ą.  

 

Czas to jakby jeszcze jeden wymiar szacowania wartoś i. 
Wyo raź y sobie, ze go nie ma, inwestycja „staje w iejs u”         
(np. na 100 lat). Następuje „za roże ie” kapitału i w rezultacie np. 
po 100 latach posadowione obiekty zużywają się, nie tylko 
technicznie, ale i funkcjonalnie.  Stąd też, aby przyszłość dawała 
optymistyczne i pozytywne rezultaty, kreuje się inwestycje 
wielofunkcyjne, z łatwą ożliwoś ią dostosowania do zmiennych 
potrzeb (np. ara ża je uniwersalne typu „open pla ”  w taki sposób, 
aby w przyszłoś i zerpać ieustają e korzyś i z wielofunkcyjnych 
obiektów. 

 

 



Jed o ześ ie waż a kwestia, to trafne przewidywanie 

przyszłoś i (np. trendów) oraz rozpatrywanie podstawowych 

ryzyk (np. inwestycyjnych), z jed o zes ą weryfika ją innych 

towarzyszą y h ryzyk wy agają y h dodatkowych 

za ezpie zeń. 

 

W rezultacie odpowiednia uważ ość i precyzja szacowania 

wartoś i ieru ho oś i inwestycyjnych ma istotny wpływ na 

speł ie ie realnych o zekiwań inwestorów oraz zaspokojenie 

umiarkowanych potrzeb przyszły h użytkow ików.  

 



Z kolei yśle ie w ko tekś ie społe z y  dyktuje utrzymanie 

szeroko pojęty h „stały h wartoś i” zwłasz za tych 

humanitarnych), w otoczeniu nieustannie nieprzewidywalnego 

„z ie ego świata”. Jest to jakby odwrotny kontekst do tego, 

co jest wykazywane w ekonomii, dla dynamicznych wartoś i 
zależ y h od tego, co się dzieje na świe ie. W rezultacie ludzki 

u ysł zęsto wykazuje sprze z ość tego co racjonalne z tym co 

wynika ho iaż y z intuicji i instynktów. 

 

Niestety przypadków rozmaitych konfliktów i działań 

niezgodnych nawet z prostą ludzką logiką jest wiele. To właś ie 

„ho o sapie s” zęsto powodują rozwój aglomeracji taki, że 

kolejne pokolenia szukają ucieczki z miast, kreują  alternatywne 

skupiska np. tzw. „ekowioski”.  



Za łędy decyzyjne i inwestycyjne „pła ą” zęsto astęp e 

pokolenia i to nie tylko w wymiarze materialnym. Pozostaje 

otwarte pytanie: Jak osza ować koszty wy ikają e z 

iewłaś iwego zagospodarowania miast, powodują e negatywne 

nastroje i reakcje ieszkań ów, w rezultacie po iejszają e 

efektyw ość ludzkich działań, a czasami wrę z reakcje 

destrukcyjne (np. tzw. „ argi es społe z y” . 

 

Z kolei pozytywne „ agi z e” zagospodarowanie przestrzenne 

powoduje, że już za progiem naszego domu czujemy się sz zęśliwi 
i oże y wydajnie fu k jo ować. Co jest w stanie odzwier iedlić 

ten stan? Kto jest w stanie to kwa tyfikować i wy e iać w 

ko tekś ie wartoś i rynkowych?  

 



Zagadnienia te są na tyle kompleksowe i nieprzewidywalne, z 
jednoczesnym wpływe  polityki władz lokalnych, starają y h się 
wykreować „image”, zęsto nie odzwier iedlają ej nie tylko 
realiów rynkowych, ale i preferencji użytkow ików oraz 

ieszkań ów.  

W rezultacie rzeczoznawcy ajątkowi obwarowani rozmaitymi 
standardami i zasadami sza ują to, co materialne, fizycznie realne. 

W ko tekś ie pote jałów rozwojowych, zwłasz za w 
przestrzeniach publicznych, samodzielne algorytmy nie 
odzwier iedlają w peł i zaist iałej lub przewidywanej 
rze zywistoś i.  
Stąd też oczywistym pozytywnym rozwiąza ie  jest ś isła 
współpra a urbanistów, rzeczoznawców, socjologów, mediatorów 
społe z y h itp. ekspertów, aby dla planowanych realizacji 
uwzględ iać szeroki zakres korzyś i i kosztów, nawet tych 
odłożo y h w dalekiej przyszłoś i . 
 



STUDIUM PRZYPADKU 

Realizacja podziemna  – wycena wartości „odzyskanego” gruntu (ok. 14 ha), 

w alter atyw y  użytkowa iu  r.   

Projekt: Wisłostrada – Tunel  (centrum Warszawy – lewobrzeżnej) 
 

Etap I – Studium zagospodarowania przestrzennego 

Współpra a z ur a istą – rze zoz aw ą ajątkowy  ustalają y  wstęp e waru ki 
zagospodarowania  

Etap II – Zbiór danych porównawczych 

Wyjątkowe walory tere u i przyległość do rzeki stwarzają ietypowe okoli z oś i wy e y 

Etap III – Opi ia o wartoś i gru tu po ad przyszły  tu ele  dla alter atyw ego 
zagospodarowania 

Zgod ie z założe ia i studiu  pkt. , a podstawie tra sak ji porów aw zy h pkt.  
ustalo o przy liżo ą wartość pasa gru tu odzyska ego po wprowadze iu Wisłostrady pod 
zie ią w tu elu. 
Etap IV – De yzja realiza ji tu elu i zagospodarowa ia „ ad” 

Według rela ji ediów władze iasta u hwaliły udowę tu elu, jako że wartość 
„odzyska ego gru tu” rów a jest koszto  jego realiza ji agi z e ok.  l  PLN . 
Wniosek 

„Klu ze  de yzyj y ” dla iejski h realiza ji podzie y h jest wykaza ie z ież oś i 
wartoś i odzyska ego gru tu z koszta i realiza ji „podzie ia”. 
 



Ortofotomapa przedmiotowego terenu 



Zestawie ie przy liżo ej wartoś i działek „odzyska ego” gru tu 

 

 

 

Nr działki Pow. [m2] Strefa 

wg M.P.Z.P. 

Pow.  udziału 
(*) [m2] 

Śr.  wartość jednostk. 
[USD/m2] (**) 

Wartość działek 

[ USD] 

Uwagi 

1 ok.20000 K1 2000 0 0 komunikacja 

towarzyszą a K2 18000 0 0 

Σ 20000 0 

2 ok.2000 K2 1100 0 0 komunikacja,  

zieleń 
Z2 900 219 197.100 

Σ 2000 197.100 

4 ok.31000 Na rzeże 31000 0 0 komunikacja, brzeg 
Σ 31000 0 

5 ok.48000 A1 4800 836 4.012.800 4 kondyg.,  

4 kondyg., 

4 kondyg., 

komunikacja, 

zieleń 

A2 9600 836 8.025.600 

B1 14400 876 12.614.400 

K1 4800 0 0 

Z1 14400 209 3.009.600 

Σ 48000 27.662.400 

125 ok.5000 K4 2000 0 0 komunikacja,  

zieleń 
Z2 3000 219 657.000 

Σ 5000 657.000 

126 ok.30000 B2 15000 876 13.140.000 4kondyg.,  

2kondyg.,  

komunikacja,  

zieleń 

C1 12000 680 8.160.000 

K3 1500 0 0 

Z3 1500 180 270.000 

Σ 30000 21.570.000 

133 ok.8000 Na rzeże 8000 0 0 komunikacja, brzeg 
Σ 8000 0 

Razem  ok.144000 144000 347,82 (***) 

477,01 (****) 

50.086.500 



Dodatkowe informacje: 

(*) - udział określo o grafi z ie a podstawie ila su tere u; 
(**) - po uwzględ ie iu sku ulowa ej poprawki oraz róż i  wartoś i jed ostkowy h w 
poszczególnych strefach; 

(***) - śred ia wartość jed ostkowa gru tu; 
(****) - śred ia wartość jed ostkowa gru tu /z a rzeży. 

 

Komentarz 

Częś i składowe rozpatrywanej ieru ho oś i sta owią e 

ogól odostęp e pasaże, punkty widokowe oraz iągi 
komunikacyjne w zasadzie trudno kwalifikować w kategoriach 

rynkowych zwłasz za tam gdzie nie przewiduje się nawet 

tymczasowych pawilonów, które ogą ge erować cenotwórczy 

dochód. Moż a by yło te tereny zatem rozpatrywać w 

ko tekś ie wartoś i społe z y h, co nie jest przedmiotem 

niniejszego opracowania. 



Dzisiejsza ocena realizacji – z perspektywy czasu 

 

• opracowanie zbyt fragmentaryczne  

     ie o ej ują e dostępu do rzeki o szaru staro iejskiego a 
od i ku:  Most Śląsko-Dą rowski – Cytadela; 

• rak algoryt u pozostałoś iowego 

     iez yt pre yzyj e sza owa ie ałkowity h kosztów realiza ji, 
włą z ie z podziałe  zysków tak jak p. dla „Portu Praskiego” po 
prze iwległej stro y rzeki ; 

• brak zagospodarowania nowouzyskanej przestrzeni publicznej  

    a tyła h Bi lioteki UW, doty h zas tylko Ce tru  Nauki 
Kopernik); 

• ieokreślo e korzyś i sąsiadują y h deweloperów  do i ują y h 
za udową po ad Bi lioteką UW ez posza owa ia strefy 
przewietrza ia iasta ad rzeką ; 

• rak ustaleń o iążeń dodatkowy h tu elu dla ewentualnych 
póź iejszy h a iesień. 

 



Możliwości przedsięwzięcia  – feasibility study (1999 r.) 
A aliza zagospodarowa ia gru tu i westy yj ego „Port Praski” ok.  ha  przewidzia ego 
do realizacji ok. 1,5 mln m2 zabudowy  

(centrum Warszawy – prawobrzeżnej) 

 

 

 

rys. Koncepcja zagospodarowania wokół Stadionu i „Portu Praskiego”  



Wartości jednostkowe gruntu w zróżnicowanych  strefach w USD  

algoryt  pozostałoś iowy 

 Symb. strefy UH KU UM UM UM UG MU MU PP 

hśr 4 9 4,5 9 12,5 2 6 6 2 

i 5 8 6 8 10 2 4 5 2 

Nr strefy 4 3, 4 1, 4 3 4 4 1, 2 2 3, 5 

WDO m2     2.000 1.500 1.400 1.400 1.400 1.500 1.300 1.300 300 

WDO m2 gruntu         10.000 12.000 8.400 11.200 14.000 3.000 5.200 6.500 600 

(-)  KB m2 Pc x i 6.500 7.900 5.700 7.600 9.500 1.800 3.800 4.750 350 

(-)  KZ m2 gruntu         60 40 50 50 50 45 50 50 25 

(-)  Finanse                 

8% KB x i 

520 632 456 608 760 144 304 380 28 

(-)  Marketing    

sprzedaż                 
2% WDO x i 

200 240 168 224 280 60 104 130 12 

(-)  Zysk                    

20% KB x i 

1.300 1.580 1.140 1.520 1.900 360 760 950 70 

 Pozostałość            
WG 

1.420 1.608 886 1.198 1.510 591 182 240 115 



Legenda: 

WDO m2 - rynkowa wartość 1m2 docelowego obiektu włącznie z gruntem; 
WDO        - rynkowa wartość 1m2 docelowego obiektu przypadająca 1 m2 gruntu; 

KB             - przybliżony koszt budowy; 
KZ             - przybliżony koszt zagospodarowania; 
WG         - pozostałościowa wartość gruntu; 
h śr - średnia ilość kondygnacji; 
i  - intensywność zabudowy. 

rys. Koncepcja projektowa „Portu Praskiego” („Warszawskiego Manhattanu”)  



Realizacja podziemia z zachowaniem powierzchni 

biologicznie czynnejj   

Zagospodarowanie zieleni miejskiej k / Kanału Żerańskiego  
(Idea Hundertwassera) 

Spełnienie wymogów planistycznych dot. zachowania 

powierzchni biologicznie czynnej (np. zieleni parkowej) 

najczęściej dyskwalifikuje jakąkolwiek zabudowę. Pomocne mogą 

się okazać koncepcje łagodnego „bunkrowania” obiektów z 

pozostającą zielenią na górze. Kierunek w architekturze 

określany jako „organiczny” okazuje się zbawienny dla tego 

rodzaju realizacji. Szczególnie przydatne są koncepcje znanego 

architekta – artysty austriackiego pochodzenia Hundertwassera 

(z polskimi  korzeniami, pierwotne nazwisko „Stowoda”), 
konsekwentnie rozwijającego zagospodarowanie „eko-domów”. 
Jego projekty pokazują, że „eko-ogród” może być na dachu 

kamienicy w środku miasta, a prawdziwe drzewa mogą wyrastać 

nawet z balkonów. 



               rys. projektu „Organisch dorp” wg. Hundertwassera 



Na uwagę zasługują również projekty osłoniętych zielenią 
autostrad w układzie semi-tunelowym (w nasypie), 

ilustrowane poniżej: 
 

                                   rys. projektu „Green motorway” wg. Hundertwassera 



Najwyższy czas aby zainteresować się tego rodzaju 

architekturą, aby zachowywać i rozwijać powierzchnię 

biologicznie czynną, odwracając degradację miast. Warto 

również uczestniczyć w rozwoju tzw. architektury 

organicznej, nawiązującej do środowiska naturalnego. 

 Kompleksowość wpływów rozmaitych okoliczności 
związanych z realizowanymi i wycenianymi obiektami 

ilustruje poniższy rysunek: 



Doradcy inwestycyjni / rzeczoznawcy repreze tują y szereg 

dziedzin (prawne, finansowe, rzeczoznawcze, itp.) podej ują 

się wielu z a zą y h funkcji konsultingowych i analitycznych, 

które adają im ra gę „rad ów ajątkowy h”, jeszcze do koń a 

ieuko stytuowa ą.  

 

Kwalifikacja samych przedmiotów opra owań, zęsto jako 

a iesień w przestrzeni publicznej w kategoriach budynków i 

budowli, staje się problematyczna.  

 

Niezbyt jednoznacznie zdefiniowane naniesienia powodują 

iepokoją y wachlarz podatków skarbowych. Jest to obszar do 

dalszego badania i weryfikacji nie tylko w kategoriach 

taksacyjnych, ale rów ież planistycznych. 



Obecne wymogi stawiane rzeczoznawcom ajątkowy , 
artykułowa e w standardach zawodowych, dyktują poszukiwanie 

wartoś i rynkowej najkorzystniejszego wykorzystania.  

 

W rezultacie zadaniem rzeczoznawcy jest nie tylko szacowanie 

wartoś i rynkowej, ale rów ież poszukiwanie optymalnych 

rozwiązań zagospodarowania gruntu.  

 

Oczywistym faktem jest, że wykazanie efektywnych rozwiązań dla 

stref ożliwy h nowych i adaptowanych / rozbudowywanych 

ist ieją y h obiektów nad i pod gruntem, stwarza radykalne 

zmiany nie tylko w kreowaniu samej wartoś i, ale też w relacjach 

poszczególnych stref, zarówno w układzie pionowym jak i 

poziomym, dla poszczególnych funkcji użytkowy h.  



Taki układ współzależ oś i powoduje kompaktowe relacje, 

zarówno po iędzy poszczególnymi strefami, jak i w proporcji 

wartoś i gruntu do wartoś i ieru ho oś i.  
 

Obserwowanie i analizowanie ty hże relacji / proporcji daje 

ożliwość ustalenia wpływów realizacji inwestycji na otoczenie.  

 

Daje to ożliwość nie tylko kompleksowej analizy przedsięwzięć 

inwestycyjnych, ale rów ież azę do ustalenia odpowiednich 

rent i opłat w odniesieniu do poszczególnych stref projektu, już 

na etapie planowania. 



Dziękuję Państwu za uwagę 

 

 
Alojzy Kiziniewicz 


