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 Podejś ie do hodowe  
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Wartość historyczna obiektów zabytkowych jest wartoś ią prze oszo ą 
przez pokolenia i społe zeństwa. Nie jest to wię  wartość, która jest tylko 
związa a z danym obiektem.  

Wartość ta oże, ale nie musi ieć związku z wartoś ia i czysto 
ekonomicznymi (np. typową wartoś ią ry kową , które to wy ikają głów ie 
z praw rynkowych głów ie popytu i podaży, do hodowoś i . 

Przeniesienie wartoś i historycznych oż a zatem rozpatrywać w 
kategoriach społe z y h, ko e trują y h działa ia polegają e na 
zachowaniu obiektów zabytkowych. Oczywistym zatem faktem jest 
roz ież ość wartoś i historycznej z wartoś ią eko o i z ą.  

Przeniesienie w czasie wartoś i historycznej oraz sama wartość historyczna 
powinny yć rozpatrywane kompleksowo w aspekcie społe z y  i 
ogólnokulturowym.  

W ostatecznym rozrachunku stopa dyskontowa wartoś i rezydualnej (RV) 
oże podlegać weryfikacji po o iże iu wg kolejnych progów punktowych, 

np. dla 50 pkt. – 1%, 75 pkt. – 2%, 100 pkt. – 3%.  

W uzasadnionych przypadkach (najlepiej uznanych komisyjnie przez grupę 
ekspertów) powinno się tę skalę odyfikować tak, aby uzyskać realne 
poziomy skumulowanej wartoś i ieru ho oś i, zarówno w odniesieniu do 
przewidywanej skali czasu, jak i charakterystyki danego obiektu. Powyższe 
analizy powinny się od osić do powszechnych wartoś i, takich jak wol ość, 
rów ość, praworząd ość, solidar ość oraz respektowanie praw złowieka. 
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Sza owanie pozostałoś iowe o iektów za ytkowy h  
 Jest odpowiednie dla obiektów zabytkowych lub terenów zabytkowych, szczególnie 
tych z pote jałe  rozwojowym, z ożliwoś ią ara ża ji nowej funkcji użytkowej         
i adaptacji.  

Odzwierciedla ono yśle ie potencjalnych inwestorów i uwzględ ia realia rynków 
kształtują y h wartość rozpatrywanego obiektu.  

Algorytm pozostałoś iowy przedstawia się astępują o: 
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