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Wniosek o weryfikację operatów szacunkowych

W imieniu Podlaskiej Izby Rolni czej, na podstawie art, 5 ust. 1 ustawy z dnia 14

grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t1. Dz, U. 2002.I01.927 z poźn. zm.), mając na uwadzę
interes rolników z terenów planowanej inwestycji ,,Obwodnicy Augustowa", jak rownież
ruŻące uchYbienia w opiniach rzeczoznawców, zwracamy się zuprzejmąprośbąo weryfikację
załączonYch oPeratów szacunkowych sporządzonych na potrzeby postępowania

wy właszczeni o we go I pt zy znawane go w j e go toku o d szko dowani a.

uzasadnienie

W trosce o interes rolników vnrywłaszczonych ziem pod budowę części drogi krajowej

nL 8 - inwestYcji ,,Obwodnica Augustowa", wobec powzięcia informacji o rużących
naruszeniach mającYch miejsce przy sporządzaniu operatów szacunkowych, które stały się

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwlacamy
się z prośbą o weryfikację tych operatów.

Według informacji pozyskanych przez Podlaską Izbę Rolni"rr" po konsultacji z

Profesjonalistami, w operatach szacunkowych znajdują się razące niedociągnięcia, błędy
zarówno w PodejŚciu, jakim posłużono się przy sporządzaniu operatu, jak również przy
ni eprawi dłowych danych przyj ętych pr zęz r zeczo zfuaw aę.
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Mając na uwadze PowYższe naruszenia, jak równiez nieodwracalne konsekwencje,
jakie mogą one PowodowaÓ, zasadna jest weryfikacja podejścia, jak i wyliczeń przez
niezależny olgan. porrizej przedstawiamy dostrzezone błędy sporządzonych wycen.

W oPeracie szacuŃoWm tzeczoznawca majątkowy pominął i naruszył pr.zepisy
Prawa obowiązującę P\ZY sPorządzaniu operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia
odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone lub przejęte z mocy.prawa na poclstawie
PrzePisów ustawY z dnia 10 kwietnia 2003 L o szczęgólnych zasadach pżygotowania i
realizacji inwestYcji w zakresie dróg publicznych(Dz. U. z2008r. Nr 193,poz. ii94 i Nr
l99, Poz, 1227, z 2009 r, Nr 72, poz. 620 oraz z 2012 r, poz. 472, Dz, tJ. z 2OI2 r. poz.549).
ZlekcęwaŻenię PrzePisów prawa, które zobowiązują tzęczoznawcę majątkowego do
wykonania okreŚlonYch czYnności skutkuje nieprawidłowo przepro wadzoną analiza rl.nku
nieruchomoŚci, co w konsekwencji wpływa na oszacowaną wartość nieruchomości.

Zgodnie z afi. t75, st. 1 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r o gospodarce
nieruchomoŚciami (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 11 czelwca 2010 nr 102 poz. 651_
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 19 maja 2010 t,w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami, zę zm.):

"Rzeczoznawca majątkon.Y jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w
art, l74 ust, 3 i 3a, zgodnię z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami
zawodowYmi, Zę szczegolną stalannością właściwą clla zawodowego charakteru tych
czYnnoŚci oTaZ Z zasadami etYki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie
nieruchomości".
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Naruszenie:

§ 36 ust 2 i ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
zm):

września 2004 r. w sprawie

(Dz. U. Nr 207, poz.2109 ze

(",) ust, 2 W PrzYPadku gdY d,anę zlokalnego i regionalnego rynku nieruchomości są
niewYstarczające do okreŚlenia wartości rynkowej zgodnie z ust. 1, wartość nieruchomości
objętej decyzja określa się w podejściu kosztowym.

W PrzYPadku okreŚlania wartości odtworzeniowych nieruchom ości rueczoznawca
majątkowY nie Przedstawił Zadnej analizy rynku regionalnego obejmującego obszar
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województwa Podlaskiego. Rzeczoznawca majątkowy ograntczył zakres analizowanego
rYnku tYiko do obszaru Powiatu augustowskiego i suwalskiego, co nie jest odwzorowaniem
rynku regionalnego.

(...) ust.3. W PrzYPadku gdy ptzeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia,

Powoduje zwiększenie jej wartości, warlość rynkową nieruchomości określa się w
następujący sposób:

1) rvartoŚĆ działek gruntu wydzielonyclr pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie dróg
istniejącYch stanowi iloczyn wartości 1 m2 gruntów, z których wydzielono te działki gruntu, i
ich powierzchn|

2) wartoŚĆ nieruchomoŚci zajętych pod drogi publiczne stanowi iloczyn wartości I m2

gruntów o PtzęZnaezęniu przewalajacym wśród gruntów przyległych i ich powierzchni
powiększony, na podstawie badania rynku nieruchomości, nie więcej niż o 50%, (...)

Brak w oPeracie szacunkowym analitycznych obliczeń i prezentacji wyników, (w
odrriesieniu do § 55. Rozpolządzerria Rady Ministrów z dnia2l wrzęsnia2004 r. w sprawie
WYcenY nieruchomoŚci t sPotządzania operatu szacunkowego, który określa zakres
niezbędnYch informacji, które powinny znalężć się w operacie szacunkowym: ,,operat
szacunkowY ZawleJa informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchom ości przez
tzeczoznawcę majątkowego, W tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań
dOkonan},ch cz]lnności,
w-'"niku końcowego:"). na podstawie których mozna wnioskować o ewentualrrej zmianie
wartoŚci nieruchornoŚci w związku z 1ej przeznaczeniem pod drogę, co w konsekwencji
wskazuje na odpowiedni sposób postępowania i wyceny.

Naruszenie:

Art, 4 Pkt. 16, art. l34, art, 153 ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r o gospodarce
nieruchomoŚciarni (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 11 częrwca 2010 nr l02 poz. 65l
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ze zm.).

§ 4. RozPorządzenia Rady Ministrów z dnia 2I wrzęśnia 2004 t. w sprawie wyceny
nieruchomoŚci i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2t09 ze zm)

Art, 18 ustawY z dnia 10 kwietnia 2Oa3r, o szczególnychzasad,ach przygotowatria i realizacji
inwestYcji w zakresie drog publicznych(Dz.tJ. z2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr l99,poz.
7227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620 oraz z 2012 r. poz. 472, Dz. IJ, z 2012 r. poz,549).

(..,) Art. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

tFilffi;
ęZ
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16) nieruchomoŚci Podobnej należy przęz to rozumięć nieruchomość, ktora jest
PorównYwalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na połozenie,
stan PrawnY, PTzęZnaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość(vide wyrok WSA w Warszawte z dnia 08-04-2011, I SA/Wa 1728l\0, wyrok WSA w
Warszawie zdnta 11-03-2011, I SA/Wa l0gll10, CBOSA);

(...)Art. 134. ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
PrzY okreŚlaniu warloŚci rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczegolności jej rodzaj,
Połozenie, sPosób uzY'tkowania, ptzeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtują_ce
się ceny w obrocie nieruchomościami.

(...)Art. 153. ustawy o gospodarce nieruchomościami
PodejŚcie Porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości ptzy założenitl, ze
wartoŚĆ ta odPowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które bl1l,
przeclmiotem obrotu rynkowego. ceclr)r rożniące-Ł- -
nieruchomoŚci Podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmian), poziomrr
cen wskutek uPł}'wu czasu. Fodejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i 9ęóy

( ) § 4.Rozporządzenia
|, PrzY stosowaniu PodejŚcia Porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych
nieruchomoŚci PoclobnYch do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych
nieruchomości wpływających na poziom ich cen.
Ż, W PodejŚciu Porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, rnetodę
korygowania ceny średniej albo metod ę analtzy statystycznej rynku.
3, PrzY metodzie Porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem
WYcenY, ktorej cechY są Znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były
Przedmiotem obrotu rYnkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia
transakcji oruz cęchy tych nieruchomości.

(",) Art, 18. UstawY o szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg public zny cb:
WYsokoŚĆ odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według starrti
nieruchomoŚci w dniu wYdania decyzji o zezwoleniu na ręaltzację inwestycji drogow ej przez
olgan I instancji ora łus iei izdnia.wktó ie ustaleni oScl
odszkodowania

Rzeczoznawca majątkowy przyjd do analizy i obiiczeń kilkanaście zupełnie
PrzYPadkowYch Pod względem cech rynkowych transakcji nieruchomościami, nie kierując się
zadnYmi krYteriami obiektywnymi wynikającymi z położenia. wielkości, rodzajem użytków,
dostęPnoŚcią komunikacyjną kiasą bonitacyjną uzytku, czy jakimikolwiek innymi ceclrami
nieruchomoŚci. Działanie takie spowodowało uzyskanie jedynie pozol.Ll probki

\
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rePrezentatYwnej, co w konsekwencji musi powodować błędne oszacowanie. Dobór transakcji
nie odbYł się ze względu na cechy nieruchomości, co w konsekwencji w żad,ęn sposób nie
odzwierciedla stanu rynku. Wykaz nieruchomości poddanych anali zie i przedstawiony w
oPeracie szacunkowym nie jest pełny w zakresie cech tych nieruchomości w odrriesienitr do
ceclr nieruchomoŚci podlegających wycenie, Żadna z nieruchomości poddanych analizte
(nieruchomoŚci z obszaru rynku powiatu augustowskiego i suwalskiego, nieruchonrości
Porównawcze) nie została opisana pod względem następujących cech: rodzaj uzytku, klasa
bonitacYjna,Położenta, dostępności komunikacyjnej. Według autora opracowania sąto ceclry
istotne wPłYwające na uzyskiwane ceny transakcyjne. Zamieszczony w operacie
szacunkowYm wykaz nieruchomoŚci został scharakteryzowany tylko pod względem daty
transakcji, obrębu, nr działkt, ceny transakcyjnej, funkcji w planie. Tylko jedna ze
sclrarakteryzowanych cech nieruchomości wpływa na uzyskiwane ceny transakcyjne, a jest to
tylko powierzchnia działki.

JednYm z głównych eiementów, określonych bezwzględnie przepisami plawa,
obowiązującYm rzeczoznawcę majątkowego, niezbędnym do wykonania czynności
związanYch z analtzą rynku jest znajomość cech nieruchomości stanowiących bazę
oszacowania. Bez spełnienia tego warunku nie jest mozliwe zastosowanie podejścia
Porównawczego, Przede wszystkim ze względu na samą istotę tego, czym jest wycerra
nieruchomości,

Rzeczoznawca majątkol"y dokonujący wyceny nieruchomości bez znajomości ceclr
nieruclromoŚci Porównawczych, nie tylko uchybia obowiązującym go przepisom prawa, ale
Przede wszYstkirn dokonuje wyceny wadliwej pod względem metodologicznym i zupełnie
niewiarYgodnej Pod względem dowodowym. Tak powstała wycena powoduje, ze wyniki tej
WYcenY mogą bYĆ (Przy nieuwzględnieniu wymogu znajomości cech nieruchomości) w
zasadzie zupełni dowolne.

Rzeczoznawca majątkowy, analizując rynek, ma ustalić jakie cechy wpływają na cenę
(znaleŹc zaleŻnoscl pomiędzy cenąi cechami) orazw jakim stopniu (siłę tej zależności).

O tYm zagadnieniu mówią równiez zaŁożęnia ogólne Powszeclrlrych Krajo\^Tch
Zasady Wyceny, Nota Interpretacyjna NI 1:

3.5, Analiza rYnku ma na celu ustalenie cech nieruchomości (atrybutów), zwanyclr daiej
cechami r}'nkow)'mi. Rzeczoznawca majątkourry powinien ocenić wielkośó wpływu ceclr
rYnkowYch na zrÓżnicowanie cen transakcyjnych, które mogą stanowić wagi cech
rynkowych.

Potwierdzeniem takiego sformułowania jest fakt, że rzeczożnawca mechanicznie (o
CZYw Pisze w Przedstawionym do sporządzenia opinii operacie szacunkowym na str. 19)
usunął jakieŚ transakcje nieruchomościami tj. wyselekcjonował 15 transakcji. Sformułowanie
selekcji zostało użyte bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Usuwanię zę zbioru transakcji tych o
cenie najwYŻszej t najntższej lub tzw. odstających jest duzym, powaznym błędem. Wszystkie
zaistniałe transakcje na rynku pokazują obtaz rynku, a cena najniższa, najwyższa 1ub ceny
odstające mogą wynikać z cęch ftzycznych i prawnych nieruchomości i mogą byó w klarowny
sPosób wYtłumaczone. Jezeli zatem zbudujemy model szacowania i model ten 'wyjaśni,

dlaczego ta konkretna nieruchomośó miała taką niską (lub taką wysoką cenę) to znaczy, że
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transakcja ta wYnika z prawidłowych zachowań stron i nikt nie zapłacił ani zaduzo, anl zanisko' CzYm zatęm naleŻY wtedy uzasadnić takie usrrnięcie? Nie da się tego uzasadnić, takieusunięcie staje się zabiegiem formalnym bez zrozumienia rynku , bez żadnych przesłanek, na
ir.*/ffiftil|:T.lifi] u"' "ułu analizęoo*oorju. e żę zbior do porównań staje się

NastęPnYm Potwierdzeniem przypadkowości przyjętychnieruchomości do porównań izastosowanie metody korygowania ceny Średniej jest fakt, że cenytypowe, średnie, powinrrycharakterYzowaĆ nieruchomoŚci, które mają średnie cechy. W przedstawionym wykaziesYtuacja taka nie ma miejsca , Założęnieo"*rrrrr" )n*'ru,ze średnia cbna, która jestpodstawą oszacowania jest to teoretyczna cena nieruchomości o wszystkich ceclrach średnich.

ilfT'i1'ości 
o odpowiednio cechach lepszych lub gorszych oddalają się od średniej rv górę

ZałoŻenie to ma bezPoŚredn i związek z założeniem, że w przypadku zastosotl,alria

ff[fr"T;Ii"#"'" 
cenY Średniej, rozkład, cen transakcyjnych powinien spełniać warunki

założenia,żeto,.,"?,ffi:ilffi,L:"Tliffi:T:i.Tffi ,T,.::*;i**all:rzadzlej'Pozostaje^ jeszcze niepoprawność metodologiczna zastosowana w operacieszacunkowYm, Cena minimalna w przedstawionym zestawieniu nieruchomościPorównawczYch nie Posiada wszystkich ..ch nu;go.rrr.h, a cena maksymalna nie posiadawszYstkich cech najlePszYch, co jest podstawowy m założeniem w wycenie w podejściuPorównawcZYm, o którYm jest mowa w PKZW NI 1 Zastosowanie poclejścia porownaw czegow wycenie nieruchomości:
6'3' PrzY stosowaniu PodejŚcia porównawczego wykorzystuje się zasadę interpolacji, gdynie.uchomość o cenie rninimalnej ma oceny cech najgorsze na danym rynku i gdynieruchomoŚĆ o cenie maksYmalĘ ma oceny najlepsze, i gdy ocena cech szacowanejnieruchomości zawiera się w prrylęt|m przedziale ocen,
6'4' w PrzYPadku, gdY szacowana nieruchomość ma oceny cech lepsze od nieruchomości onajwYŻszej lub gorsze od nieruchomości o cenie najniższej, można wykorzysta c zasad,ęekstraPolacj l P.ZY wlznaczaniu poprawek w metodzie porównywania param i oruz przywznaczaniu współczynników korygujących w metodzie korygow ania cenyśreclniej.6'5' W PrzYPadku, gdY nierucl'o,nosj o cenie minimalnej ma niektóre oceny cech lepsze ociinnYch nieruchomoŚci Ze zbioru cen transakcyjnych lub gdy nieruchomość o ceniemaksYmalnej ocenY golsze ztego zbioru, zasad,ęekstrapolacj imożnazastosować dla potrzebokreŚlenia hiPotetYcznego przedziału cenowego. Mozliwość taka dótyc zy wyjątkowychprzypadków określania wag cech rynkowych.

w związku z powyższym cena minimalna, maksymalna, średnia powinny ptzyjącwartoŚci estymowane - teoretyczne ceny, co konsekwencji odzwierciedli poziom cenyminimalnej nieruchomoŚci o wszystkich cechach najgorszych i poziom ceny maksyrnalnejnieruchomości o wszystkich cechach najlepszych,
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W oPeracie szacunkowym nie zostńa przedstawi ona analiza. która wskazywałaby o
ewentualnej zmianie cen nieruchomości spowodowanej upływem czasu.

Rzeczoznawca majątkowy podejmując się wyceny nieruchomości według poziomu
cen na dany okres (w przekazanych dokumentach na dzień 8 marca 20iB r.) nie posiada

informacji o aktualnie kształtrrjących się cenach za nieruchomości, do czego zobowtązany
jest, dla założonego celu wyceny, ustawowo w art. 1,34 ustawy o gospoclarce
nieruchomoŚciami, oraz przępisem art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i
realtzacjt inwestycji w zakresie dróg publicznych. Tak więc przedśtawiony wynik szacowania
nieruchomoŚci nie przedstawia wańości według poziomu cen z dniaQ$ marca 20t3 t,

Ponadto Zwtacam się z prośbą do Pana Ministra o pochylenie się nad sytuacją która
ma miejsce w całym procesie szacowania poszczególnych działek nieruclromości rolnych pod
budowę obwodnicy Augustowa. Niezrozumiałym jest fakt, że ztemja roina połozona w
jednYm Powiecie w sąsiednich gminach, przyległapoprzęzobręby geodezyjne obok siebie ma
tak wYsoką różnicę co do wartości za 1 m2. W obrębie miasta Augustów jest to cena od 20 -
35 zł za mŻ gdzie w sąsiednirn obrębie gmina Augustów około 5 zł za ł, a hkże w gminie
Raczki PruęZktorąteż przebiega obwodnica, ziemia lolrra jest na podobnyrn poziomie, czyli
około 5 zł. Natomiast w grninie Bargłów l(ościelny (powiat augustowski) szacowane
nieruclromoŚci rolne pod budowę obwodnicy Bargłowa uzyskały cenę 10 - 1 5 zł za mż .
Dzieje się to niemaIżę w tym samym czasie.

Taka sYtuacja budzi daleko idące kontrowersje, a także oburzenie wywłaszczanych
rolników, jak również stanowczy sprzeciw podlaskiej Izby Rohliczej. Jest to ewidentna
dyskryminacja rolników zamieszkujących gminę Augustów i gminę Raczki.

Mając na uwadze pov,ryższe naruszenia, zwracamy się z prośbą o weryfikację
załączonYch oPeratów, atakże chcemy dziś Pana Ministra prosić o możliwość spotkania z
Panem w Powiecie augustowskim w uzgodnionym najbliższymmozliwym terminie i rniejscu
z Przedstawicielami: rolników z gmin Augustów i Raczki, Wojewody podlaskiego,
RzeczoznawcY sPorządzającego operaty szacunkowe oraz Podlaskiej Izby Rolniczej. Licząc
rra takie sPotkanie wierzymy, że zapobiesnie to masowym odwołaniom rolników od decyzji
oruz zaPobiegnie Protestom, Podobna sytuacja miała miejsce w 2011 roku w wojewodztwie
warmińsko - mazurskim w niemalze identycznej sprawie przy budowie drogi s7.
SPrawa wYcen nieruchomoŚci rolnych pod obwodnicę Augustowa dopiero się rozpoczęła, jest
do wYcenY Ponacl 800 działek, stąd też d,otyczy to kilkuset rolników. W związku z Ęm
ProsimY o Potraktowanie sprawy jako pilnej i podjęcie naĘchmiastowych rJziałań.

W załączentu:
- 4 przykładowe operaty szacunkowe
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