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            Warszawa, dnia _____________2014 r.  

  

 Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  

Warszawie ul. Kielecka 44; 02 – 

250 Warszawa  

  

        Wnioskodawca:  

        _________________________-  

  

        _________________________  

        _________________________  

  

Organ:  

Miasto stołeczne Warszawa  - Prezydent m. st. Warszawy  

Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy  

Al. Solidarności 90; 01 – 003 Warszawa  

  

Dotyczy:   działka ew. nr 7  

    obręb 6-06-06  

    Dotyczy lokalu nr ____ przy ulicy _____________  

  

  

  

WNIOSEK  

  

Niniejszym w imieniu własnym, w związku z doręczeniem w dniu __________ r. 

odmowy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przez miasto 

stołeczne Warszawa – Prezydenta m. st. Warszawa z dnia __________ znak 

__________________, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami wnoszę o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej w 

związku z przysługującymi mi udziałem wynoszącym _____________ (lokal nr 

________ przy ulicy ____________) w prawie użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 7 z obrębu 6-06-06 przy 

ul. Brożka 18 i ul. Księcia Janusza 41/43 o objętej KW nr 

WA4m/00038006/2, z uwagi na zmniejszenie wartości przedmiotowej 

nieruchomości, tj. wnoszę aby wysokość opłaty rocznej z tytułu wynosiła od dnia 01 

stycznia 2014 r. ____________________ zł (słownie:  

____________________________________________), zgodnie z operatem 

szacunkowym z dnia 17 grudnia 2013 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę 

majątkowego Pawła Kroczewskiego.  

  

  

  

  



2  

  

Uzasadnienie  

  

Wnioskodawca podnosi, iż wnioskiem z dnia _____________  wystąpił do miasta 

stołecznego Warszawy – Prezydenta m. st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Wola z 

żądaniem dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ww. 

nieruchomości gruntowej przy ul. Brożka 18 i ul. Księcia Janusza 41/43, oznaczonej 

jako działka ew. nr 7 z obrębu 6-06-06 w związku z obniżeniem wartości 

przedmiotowej nieruchomości, jednocześnie załączając jako dowód operat 

szacunkowy z dnia 17.12.2013 r. sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła 

Kroczewskiego. Operat szacunkowy jednoznacznie potwierdził, iż wartość 

nieruchomości jest niższa niż w stosunku do ostatnio ustalonej.   

  

Dowód:   wniosek z dnia ____________.2013 r. operat 

szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego  

  

Wnioskodawca wyjaśnia, iż jest właścicielem lokalu nr ______ przy ulicy 

____________ i przysługuje mu udział w wysokości _________________ 

nieruchomości gruntowej opisanej powyżej.    

  

Z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu uiszczana jest kwota w skali 

roku w wysokości __________ zł, co oznacza, iż wartość nieruchomości została 

ustalona na kwotę 21 869 496 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset 

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), czyli cena za 1 

m2 wynosi 2084 zł netto plus VAT, tj. 2563,32 zł.     

  

Natomiast z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę Pawła 

Kroczewskiego wynika, iż na dzień 17 grudnia 2013 r. wartość przedmiotowej 

nieruchomości wynosi 18 185 682 zł (osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć 

tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote) netto, tj. cena za 1 m2 wynosi 1 732,96 zł 

netto.   

  

W związku z powyższym obecna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest 

zawyżona i nie odpowiada realnej wartości nieruchomości. Zgodnie przepisami ugn, 

opłata roczna z tytułu nieruchomości oddanych pod użytkowanie wieczyste na cele 

mieszkaniowe wynosi 1 % wartości nieruchomości.   

  

Zatem W przedmiotowej sprawie, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 

powinna wynosić ___________ zł, zaś kwota ta została wyliczona w następujący 

sposób:  

  

18 185 682  zł x 0,01   x _______________  

  

co łącznie daje kwotę w wysokości _______________________ zł .   
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Organ pismem z dnia _________________ w odpowiedzi na wniosek złożony 

przez Wnioskodawcę odmówił dokonania aktualizacji opłaty, wskazując na brak 

przyjęcia do wyceny nieruchomości podobnych ze względu na wielkość powierzchni 

nieruchomości oraz datę wykonania operatu.  

  

Dowód:   pismo organu z dnia ___________  

  

  

Zarzuty organu nie znajdują jednak uzasadnienia ze względów wskazanych we 

wniosku jak i poniżej:  

  

W kontekście zarzutu dotyczącego powierzchni nieruchomości przyjętych 

do wyceny podnoszę, iż:  

Na stronie 15 przedmiotowego operatu szacunkowego wskazana została definicja 

nieruchomości podobnej ujęta w art. 4 punkt 16 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.:  

„nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot 

wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania 

oraz inne cechy wpływające na jej wartość”.  

Jak wynika z przytoczonej definicji oraz zasad wyceny, na podobieństwo 

nieruchomości największy wpływ mają takie cechy rynkowe jak:  

1) położenie (lokalizacja ogólna, sąsiedztwo i otoczenie dalsze) – waga cechy 

około 45 do 50%,   

2) przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – waga cechy około 20%. 

W przedmiotowym operacie cechę tę nazwano „potencjał gruntu”  

3) stan prawny (w tym przypadku własność – zgodnie z procedurą wyceny na 

potrzeby aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste)   

4) sposób korzystania (w tym przypadku nieruchomość niezabudowana - zgodnie 

z procedurą wyceny na potrzeby aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste)  

5) cecha rynkowa „powierzchnia nieruchomości” w wraz z innymi cechami o 

mniejszych wagach, zawarta w końcowej części definicji:  „…i inne cechy 

wpływające na jej wartość”.  

  

Z uwagi na znaczną rozpiętość powierzchni nieruchomości przyjętych do próbki 

reprezentatywnej (zbyt mała ilość nieruchomości o zbliżonej powierzchni, na 

badanym rynku lokalnym), w celu zwiększenia wpływu cechy „powierzchnia 

nieruchomości” na wartość, ustalono jej wagę na 15% (przy mniejszych rozpiętościach 

powierzchni stosuje się z reguły 10%)  

Uznano (zgodnie z definicją), że zdecydowanie bardziej podobna do nieruchomości 

wycenianej jest nieruchomość mała (o tym samym przeznaczeniu), oddalona od niej o 

około 100-120 m, niż nieruchomość o zbliżonej powierzchni, ale położona w 
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oddalonym, słabo nieporównywalnym terenie (np. dalekie Bemowo czy śródmiejska 

Wola).   

Różnica powierzchni nieruchomości została skorygowana współczynnikami.  

  

W kontekście zarzutu wykonania wyceny według jej stanu i cen na dzień  

31.12.2013 rok, podnoszę co następuje:  

  

Powyższą datę ustalono zgodnie z § 28 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 

września 2004 r. z późn. zmianami:   

Wartości nieruchomości, o których mowa w ust.1-4, określa się według stanu 

nieruchomości i cen na dzień oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste albo 

według stanu nieruchomości i cen na dzień aktualizacji opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego, z uwzględnieniem celu, na jaki nieruchomość została oddana w 

użytkowanie wieczyste, z zastrzeżeniem art.73 ust. 2 ustawy. Art.73 ust.2 dotyczy 

zmiany stawki procentowej opłaty rocznej przy trwałej zmianie sposobu korzystania z 

nieruchomości powodująca zmianę celu).  

Poza tym oczywistym jest, iż średnie ceny nieruchomości przez okres 14 dni nie 

ulegają zmianie.  

  

  

Z tych też względów Wnioskodawca uważa, iż przedmiotowy operat został 

sporządzony prawidłowo i tym samym aktualizacja opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego na podstawie operatu szacunkowego z dnia 17.12.2013 r. 

sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Kroczewskiego jest 

uzasadniona.   

  

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.  

  

Załączniki:  

1) odpis wniosku do SKO i załączników   

2) wniosek z dnia _________________  

3) operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego  

4) pismo organu z dnia ____________  

  

  


