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Podstawy wyceny nieruchomości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPRNS.MI2C.1719.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Maria Hełdak

Pozostali prowadzący Maria Hełdak, Agnieszka Stacherzak, Jakub Szczepański, Monika Płuciennik

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie z podstawami zawodu rzeczoznawcy majątkowego, podstawami wiedzy w zakresie wyceny
nieruchomości oraz podejściami, metodami i technikami wyceny nieruchomości i zasadami sporządzania operatu
szacunkowego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
w pogłębionym stopniu w zakresie kategoriii
ekonomicznych, proces mechanizmu rynkowego
i odstępstwa od stanu równowagi. Posiada wiedzę
na temat rynku nieruchomości.

GP_P7S_WG08 Zaliczenie pisemne

W2
zasady w gospodarce nieruchomościami oraz wycenie
nieruchomości, ma szczegółową wiedzę w odniesieniu
do wybranych zagadnień gospodarowania
nieruchomościami.

GP_P7S_WG09 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać optymalną formę organizacyjno-prawną
zarządzania zasobami nieruchomościowymi różnych
typów. Potrafi oszacować wartość nieruchomości dla
różnych celów.

GP_P7S_UW05
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
analizy efektów i skutków działalności gospodarczej
w przestrzeniach publicznych oraz w środowisku
przyrodniczym i społecznym. Zauważa dylematy
związane z rozstrzyganiem decyzji przestrzennych.

GP_P7S_KR06 Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 20

Przygotowanie do ćwiczeń 5

Przygotowanie raportu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład 1. Źródła informacji w procesie wyceny: sądy wieczystoksięgowe, księgi
wieczyste (postępowanie wieczystoksięgowe, treść ksiąg wieczystych, zasady
wieczystoksięgowe, wpisy deklaratoryjne i konstytutywne, odpisy z ksiąg
wieczystych.

Wykład 2. Źródła informacji w procesie wyceny: kataster nieruchomości
(ewidencja gruntów i budynków), powiązanie między katastrem nieruchomości a
księgami wieczystymi, ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza,
inne źródła informacji o nieruchomościach. Wykład 3. Definicja rzeczoznawcy
majątkowego oraz działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości.
Zakres czynności zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Formy wykonywania
działalności zawodowej. Nadawanie uprawnień zawodowych.

Wykład 4. Definicja organizacji zawodowej. Podstawy prawne działania organizacji
zawodowych. Uprawnienia organizacji zawodowych. Wykonywanie czynności
zawodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Doskonalenie kwalifikacji
zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego. Odpowiedzialność zawodowa,
cywilna i karna rzeczoznawcy majątkowego.

Wykład 5. Definicja standardów zawodowych. Ustalanie i uzgadnianie standardów
zawodowych. Status prawny i struktura krajowych i międzynarodowych
standardów wyceny. Istota i cele wyceny nieruchomości. Operat szacunkowy.
Uczestnicy procesu wyceny nieruchomości. Wykład 6. Wartość rynkowa: definicja i
interpretacja wartości rynkowej według ustawy o gospodarce nieruchomościami;
sposoby określania wartości rynkowej w polskich przepisach prawa; definicje i
interpretacje wartości rynkowej w prawodawstwie Unii Europejskiej. Wartości
nierynkowe jako podstawa wyceny: wartość godziwa; wartość bankowo-
hipoteczna; wartość inwestycyjna; wartość katastralna; wartość odtworzeniowa;
inne rodzaje wartości nierynkowych.

Wykład 7. Podejścia, metody i techniki wykorzystywane w określaniu wartości
nieruchomości – podejście porównawcze (metoda porównywania parami, metoda
korygowania ceny średniej).

Wykład 8. Podejścia, metody i techniki wykorzystywane w określaniu wartości
nieruchomości – podejście dochodowe (metoda inwestycyjna, metoda zysków).

Wykład 9. Podejścia, metody i techniki wykorzystywane w określaniu wartości
nieruchomości – podejście kosztowe.

Wykład 10. Podejścia, metody i techniki wykorzystywane w określaniu wartości
nieruchomości – podejście mieszane.

Wykład 11 Wycena nieruchomości w innych krajach.

Wykład 12. Wycena nieruchomości zabudowanych.

Wykład 13. Wycena nieruchomości rolnych.

Wykład 14. Wycena nieruchomości gruntowych dla różnych celów (pod drogi, dla
celów opłat adiacenckich, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystgo)

Wykład 15. Repetytorium.

Wykład
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2.

Ćwiczenie 1. Źródła informacji w procesie wyceny. Czas 6 godz.

Ćwiczenie 2. Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej w podejściu
porównawczym, metodzie porównywania parami.  Czas 10 godz.

Ćwiczenie 3. Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej w podejściu
porównawczym, metodzie korygowania ceny średniej. Czas 6 godz.

Ćwiczenie 4. Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej zabudowanej w
podejściu kosztowym Czas 8 godz.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Wykonanie ćwiczeń 50%

Dodatkowy opis

-

Wymagania wstępne
brak

Literatura
Obowiązkowa

Cymerman R., Hopfer A., Systemy, zasady i procedury wyceny nieruchomości. Polska Federacja Stowarzyszeń1.
rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2010.
Hopfer A. 2005. Informacje w wycenie nieruchomości. Wyd. PFSRM.2.
Dydenko J. (red._, Szacowanie nieruchomości. Wolters Kluwer. 2015.3.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami4.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu5.
szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109).

Dodatkowa

Hełdak M. (2017): Changes in transaction prices of real estate and agricultural land in Poland in years 2004-2015.1.
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM; ISSN
1314-2704; 2017; Vol. 17, Issue 53, s. 95-102. DOI: 10.5593/sgem2017/53/S21.010; 2017
Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości wyd.3 WACETOB, 20152.
Patrzałek C., Hełdak M, 2013. Rola rzeczoznawcy majątkowego w gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości.3.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics nr 320
p. 102 – 110.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P7S_KR06
Absolwent jest gotów do dostrzegania efektów i skutków działalności gospodarczej w przestrzeniach
publicznych oraz w środowisku przyrodniczym i społecznym, przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane
decyzje, zauważania dylematów związanych z rozstrzyganiem decyzji przestrzennych i ich
długookresowych konsekwencji; rozumie inne, humanistyczne, punkty widzenia.

GP_P7S_UW05
Absolwent potrafi sporządzić różnego typu umowy konieczne w gospodarce nieruchomościami oraz
wskazać optymalną formę organizacyjno-prawną zarządzania zasobami nieruchomościowymi różnych
typów, sporządzić plan zarządzania nieruchomością, naliczać opłaty i podatki od nieruchomości.

GP_P7S_WG08
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizmy rynkowe i odstępstwa od stanu równowagi.
Posiada wiedzę na temat rynku nieruchomości. Ma ogólna wiedzę na temat przedsiębiorczości oraz
funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

GP_P7S_WG09
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami,
zasady ustalania opłat i podatków od nieruchomości, a także zasady gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność różnych podmiotów prawnych, w tym różne koncepcje zarządzania
nieruchomością.


