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Wstêp
W piœmiennictwie dotycz¹cym wyceny nieruchomoœci stawiana jest
teza, i¿ wartoœæ rynkowa odzwierciedla najbardziej prawdopodobn¹
cenê, za jak¹ mo¿na nabyæ nieruchomoœæ w transakcji wolnorynkowej,
przy czym wartoœæ tê okreœla siê w oparciu o dostêpne dane rynkowe
uzyskane na podstawie transakcji innych podobnych nieruchomoœci.
W przypadku rynku nieruchomoœci komercyjnych, na którym rzadziej
ni¿ na innych segmentach rynku nieruchomoœci realizowane s¹ transakcje
sprzeda¿y, a sam przedmiot obrotu bywa nieporównywalny do innych
nieruchomoœci na rynku, mo¿na stwierdziæ, i¿ model wyceny rynkowej
mo¿e byæ modelem niewystarczaj¹cym. Albowiem w przypadku ograniczonej iloœci danych rynkowych okreœlanie poziomu potencjalnych dochodów na podstawie innych nieruchomoœci podobnych mo¿e prowadziæ do przeszacowania lub niedoszacowania poziomu rzeczywistej
wartoœci nieruchomoœci.
W niniejszej pracy wskazano w ujêciu teoretycznym relacje pomiêdzy wartoœci¹ rynkow¹ i indywidualn¹ nieruchomoœci komercyjnej oraz
przedstawiono pojêcie tzw. wartoœci szczególnej – uzyskiwanej w sytuacji, gdy inwestor dostrzega mo¿liwoœci pe³niejszego wykorzystania potencja³u nieruchomoœci.

1. Potencja³ nieruchomoœci komercyjnej w poszczególnych
fazach cyklu ¿ycia
Nieruchomoœæ komercyjna jako przedmiot inwestycji wprowadzana
jest w kolejne fazy cyklu ¿ycia g³ównie w celu osi¹gniêcia mo¿liwie najkorzystniejszego sposobu jej wykorzystania oraz zapewnienia mo¿liwie
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jak najwy¿szego poziomu wartoœci w danym momencie czasu. Realizowane kolejno czynnoœci w poszczególnych fazach cyklu ¿ycia tworz¹
potencja³ nieruchomoœci, czyli warunkuj¹ sposób i zakres wykorzystania
nieruchomoœci w fazach póŸniejszych.
Wartoœæ nieruchomoœci jest ró¿nie kszta³towana w poszczególnych
fazach cyklu ¿ycia. Na rysunku 1 przedstawiono nastêpuj¹ce fazy cyklu
¿ycia nieruchomoœci w ujêciu ekonomicznym:
I. Przekszta³cenie gruntu – podnoszenie wartoœci gruntu poprzez przygotowanie go do zabudowy (m.in. regulacja stanu prawnego, dopasowanie kszta³tu i wielkoœci dzia³ki do planowanej inwestycji, uzbrojenie terenu, uzyskanie niezbêdnych decyzji i pozwoleñ).
II. Zabudowa gruntu – podnoszenie wartoœci poprzez tworzenie nowych
obiektów budowlanych. Przyrost wartoœci nieruchomoœci zabudowanej odbywa siê w aspekcie technicznym, poprzez pojawienie siê czêœci
sk³adowych nieruchomoœci, jak i w aspekcie rynkowym, g³ównie poprzez zmianê funkcji nieruchomoœci.
III. Eksploatacja nieruchomoœci – w tej fazie nieruchomoœæ spe³nia okreœlone funkcje, zaspokaja potrzeby u¿ytkowników. Faza eksploatacji
jest najd³u¿sz¹ faz¹ cyklu ¿ycia, w ramach której mo¿na wyró¿niæ trzy
zasadnicze etapy:
a. Wprowadzenie zabudowanej nieruchomoœci na rynek – wzrost
wartoœci nieruchomoœci zabudowanej spowodowany coraz wiêkszym wype³nieniem obiektu.
b. Pe³ne wykorzystanie nieruchomoœci – stabilizacja wartoœci nieruchomoœci. Pojawiaj¹ce siê spadki wartoœci na skutek obni¿enia
walorów u¿ytkowych nieruchomoœci ograniczane s¹ dzia³alnoœci¹
remontowo-modernizacyjn¹.
c. Postêpuj¹ce zu¿ycie obiektu – z biegiem czasu nieruchomoœæ traci
na atrakcyjnoœci wzglêdem innych nowszych obiektów konkurencyjnych, jej walory techniczne i u¿ytkowe s³abn¹, wskutek czego
dochodzi do utraty wartoœci. Spadek wartoœci mo¿na ograniczaæ
m.in. poprzez przeprowadzanie dzia³alnoœci o charakterze marketingowym, wyd³u¿aj¹c fazê u¿ytkowania nieruchomoœci, oraz
poprzez dzia³alnoœæ konserwatorsk¹, remontow¹ i modernizacyjn¹, wyd³u¿aj¹c techniczn¹ ¿ywotnoœæ obiektu. Zabiegi te maj¹ na
celu ograniczanie lub spowolnienie spadku wartoœci. W d³u¿szej
perspektywie, ze wzglêdu na zwiêkszaj¹ce siê zu¿ycie techniczne
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i funkcjonalne obiektu, spadek wartoœci jest jednak nieunikniony,
wartoœæ wchodzi w tzw. fazê spadku.
IV. Zmiana stanu nieruchomoœci – wartoœæ wchodzi w tzw. fazê niepewnoœci, podczas której ulega zmianie stan techniczny i u¿ytkowy
nieruchomoœci. W³aœciciel podejmuje decyzje dotycz¹ce dalszego
funkcjonowania nieruchomoœci i dalszego tworzenia jej wartoœci (np.
przeprowadzenie modernizacji obiektu lub remontu budynku, zmiana funkcji i sposobu u¿ytkowania, czêœciowa lub ca³kowita likwidacja
obiektu).
Rysunek 1. Cykl ¿ycia nieruchomoœci w sensie ekonomicznym

ród³o: Opracowanie w³asne.

Nastêpuj¹ce po sobie fazy cyklu odgrywaj¹ istotn¹ rolê w procesie
tworzenia wartoœci nieruchomoœci komercyjnej. £¹cznie stanowi¹ logiczny ci¹g dzia³añ przeprowadzanych przez inwestora w celu jak najpe³niejszego wykorzystania nieruchomoœci. W kontekœcie powy¿szych rozwa¿añ mo¿na stwierdziæ, i¿ pojêcie potencja³u nieruchomoœci stanowi
zakres mo¿liwoœci wykorzystania nieruchomoœci przez jej w³aœciciela,
u¿ytkowników i innych beneficjentów. W poszczególnych fazach cyklu
¿ycia potencja³ nieruchomoœci, postrzegany jako zbiór cech, warunkuje
dalsze jej wykorzystanie w kolejnych fazach cyklu. Na rysunku 2, przedstawiaj¹cym mo¿liwoœci tworzenia potencja³u nieruchomoœci w ramach
realizacji przedsiêwziêcia budowlanego, wyraŸnie widaæ, i¿ wraz z kon-
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kretyzacj¹ koncepcji inwestycyjnej zmniejsza siê mo¿liwoœæ wp³ywu inwestora na potencja³ nieruchomoœci. Wytworzony potencja³ nieruchomoœci jest konsumowany w póŸniejszych fazach inwestycji.
Rysunek 2. Wp³yw inwestora na wytwarzanie potencja³u nieruchomoœci
w kolejnych fazach cyklu ¿ycia nieruchomoœci

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Leœniak, Zima, 2010, s. 261].

Jak wspomniano powy¿ej, potencja³ nieruchomoœci stanowi zbiór
cech, które warunkuj¹ przysz³e wykorzystanie nieruchomoœci. Ró¿norodnoœæ tych cech powoduje, i¿ potencja³ nieruchomoœci postrzegany jest
wieloaspektowo. Poni¿ej zaproponowano kilka kategorii potencja³u nieruchomoœci:
– potencja³ ekonomiczny – mo¿liwoœci uzyskania korzyœci ekonomicznych, np. wzrostu wartoœci nieruchomoœci, mo¿liwoœæ generowania
dochodu;
– potencja³ lokalizacyjny – mo¿liwoœæ uzyskania korzyœci wynikaj¹cych
z po³o¿enia nieruchomoœci, np. s¹siedztwo i otoczenie, dostêpnoœæ
obiektów i us³ug komplementarnych, odleg³oœæ od centrum miasta,
dostêpnoœæ komunikacyjna;
– potencja³ techniczny – mo¿liwoœæ uzyskania korzyœci wynikaj¹cych
z zastosowanych rozwi¹zañ technicznych, np. iloœæ i rodzaj urz¹dzeñ
i instalacji w obiekcie, standard wykoñczenia, stan techniczny,
mo¿liwoœci ulepszania stanu technicznego;
– potencja³ przestrzenny – mo¿liwoœæ uzyskania korzyœci wynikaj¹cych
z uk³adu przestrzennego nieruchomoœci, np. przeznaczenie nierucho-
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moœci, wielkoœæ, rozmieszczenie pomieszczeñ, mo¿liwoœæ ³¹czenia lub
podzia³u pomieszczeñ, mo¿liwoœæ rozbudowy obiektu, wielkoœæ
i dostêpnoœæ miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenu wokó³
budynku;
– potencja³ prawny – mo¿liwoœæ uzyskania korzyœci wynikaj¹cych ze
stanu prawnego nieruchomoœci, np. rodzaj praw do nieruchomoœci,
mo¿liwoœci przekszta³ceñ istniej¹cych praw do nieruchomoœci, ograniczenia i obci¹¿enia nieruchomoœci, rodzaje i treœæ zawartych umów
zobowi¹zaniowych;
– potencja³ u¿ytkowy – mo¿liwoœæ uzyskania korzyœci wynikaj¹cych
z walorów u¿ytkowych nieruchomoœci, np. wygoda dla u¿ytkowników, mo¿liwoœæ alternatywnego wykorzystania nieruchomoœci;
– potencja³ rynkowy – okreœlany jest na podstawie sposobu i zakresu
wykorzystania nieruchomoœci podobnych na rynku lokalnym; oznacza mo¿liwoœæ uzyskania korzyœci wynikaj¹cych z sytuacji na rynku
nieruchomoœci, np. poda¿ podobnych obiektów, popyt na nieruchomoœæ, wysokoœæ cen i stawek czynszu, wielkoœæ pustostanów;
– potencja³ spo³eczny – mo¿liwoœæ uzyskania korzyœci spo³ecznych, np.
generowanie nowych miejsc pracy, rozwój infrastruktury technicznej,
wp³yw na jakoœæ ¿ycia spo³ecznoœci lokalnej, zmiana otoczenia nieruchomoœci.
W zarz¹dzaniu nieruchomoœciami komercyjnymi, zw³aszcza
w aspekcie maksymalizacji ich wartoœci, kluczowa jest identyfikacja
czynników i czynnoœci wp³ywaj¹cych na wartoœæ nieruchomoœci. Bie¿¹cy
poziom wartoœci nieruchomoœci wynika niew¹tpliwie z wczeœniej realizowanych dzia³añ, a wszelkie aktualnie podejmowane dzia³ania warunkuj¹ przysz³e wykorzystanie nieruchomoœci. Bie¿¹ca wartoœæ nieruchomoœci zale¿y od zakresu wykorzystania potencja³u nieruchomoœci.

2. Wartoœæ nieruchomoœci komercyjnej w fazie eksploatacji
Poziom wartoœci nieruchomoœci w trakcie jej u¿ytkowania zale¿y od
wielu cech, bêd¹cych g³ównie konsekwencj¹ wczeœniejszych decyzji inwestycyjnych podejmowanych jeszcze na etapie zabudowy gruntu, np.
wybór lokalizacji, rodzaj budynku, jego parametry techniczne i przestrzenne, bezpoœrednie otoczenie nieruchomoœci itp. W trakcie u¿ytkowania nieruchomoœci mo¿liwoœci kszta³towania wartoœci s¹ zdecydowanie bardziej ograniczone i sprowadzaj¹ siê do decyzji w zakresie
bie¿¹cego zarz¹dzania nieruchomoœci¹.
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Zgodnie z metodyk¹ wyceny nieruchomoœci dochodowych ich wartoœæ rynkowa okreœlana jest w oparciu o dochody uzyskiwane i mo¿liwe
do uzyskania z nieruchomoœci na lokalnym rynku. Okreœlanie poziomu
dochodów na podstawie porównañ z innymi nieruchomoœciami funkcjonuj¹cymi na lokalnym rynku mo¿e prowadziæ do przeszacowania lub
niedoszacowania poziomu rzeczywistej wartoœci wycenianego obiektu,
gdy¿ zarówno nieruchomoœæ wyceniana, jak i inne obiekty na rynku lokalnym mog¹ posiadaæ szczególny zbiór cech, czyni¹c je nieporównywalnymi do innych obiektów.
Pojêcie wartoœci rynkowej nieruchomoœci jest szeroko definiowane
w literaturze przedmiotu. Definicja wartoœci rynkowej znajduj¹ca siê
w polskich Krajowych Standardach Wyceny ³¹czy wytyczne TEGoVA
(The European Group of Valuers’ Associations), zawarte w Europejskich
Standardach Wyceny, oraz wytyczne IVSC (International Valuation Standards Committee), które zawarte s¹ w Miêdzynarodowych Standardach
Wyceny. Wed³ug polskich standardów zawodowych wartoœæ rynkowa
nieruchomoœci stanowi najbardziej prawdopodobn¹ jej cenê mo¿liw¹ do
uzyskania na rynku przy przyjêciu nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
– strony umowy s¹ od siebie niezale¿ne i dzia³aj¹ w sposób racjonalny,
nie kieruj¹c siê szczególnymi motywami,
– strony umowy maj¹ stanowczy zamiar zawarcia umowy,
– s¹ œwiadome wspó³istniej¹cych okolicznoœci maj¹cych wp³yw na wartoœæ nieruchomoœci,
– nie dzia³aj¹ w sytuacji przymusowej,
– up³yn¹³ okres niezbêdnego wyeksponowania nieruchomoœci na rynku, przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy oraz czas potrzebny do
wynegocjowania warunków umowy, bior¹c pod uwagê charakter nieruchomoœci i stan rynku.
Ustalenie wartoœci rynkowej w procesie wyceny wymaga dodatkowego za³o¿enia, ¿e zbycie nieruchomoœci wed³ug wy¿ej wymienionych
za³o¿eñ nastêpuje w dniu wyceny.
Spe³nienie powy¿szych warunków spowoduje, ¿e cena uzyskana
w transakcji bêdzie cen¹ rynkow¹, odzwierciedlaj¹c¹ sytuacjê na rynku
nieruchomoœci. Cena rynkowa nieruchomoœci stanowi kwotê pieniê¿n¹,
jak¹ typowy nabywca nieruchomoœci jest sk³onny zap³aciæ, a zbywca
uzyskaæ, w transakcji zawieranej w konkretnych okolicznoœciach. Wartoœæ rynkowa nieruchomoœci przedstawia stan rynku na dzieñ, na który
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okreœla siê jej wartoœæ, i odpowiada cenie, jak¹ mo¿na by uzyskaæ przy zawarciu umowy sprzeda¿y.
Zgodnie z powy¿szymi wytycznymi wartoœæ rynkowa winna przedstawiaæ wartoœæ nieruchomoœci wed³ug najkorzystniejszego mo¿liwego
sposobu jej u¿ytkowania (highest and best use). U¿ytkowanie to mo¿e stanowiæ kontynuacjê aktualnego sposobu u¿ytkowania lub mo¿e polegaæ
na innym, alternatywnym sposobie jej u¿ytkowania.
Poziom wartoœci rynkowej jest uzale¿niony od wzajemnych relacji
miêdzy popytem i poda¿¹ na rynku nieruchomoœci, które stymulowane
s¹ szeregiem ró¿norodnych czynników, wynikaj¹cych z cech samej nieruchomoœci oraz otoczenia rynkowego, w którym odbywa siê obrót nieruchomoœciami.
Dla uczestników rynku nieruchomoœci komercyjnych znaczenie ma
jeszcze inny rodzaj wartoœci nieruchomoœci, a mianowicie wartoœæ indywidualna, zwana równie¿ wartoœci¹ inwestycyjn¹ nieruchomoœci. Wartoœæ indywidualna jest to wartoœæ, jak¹ ma nieruchomoœæ dla konkretnego
inwestora, okreœlona wed³ug jego wymagañ inwestycyjnych wzglêdem
konkretnej nieruchomoœci. Wartoœæ indywidualna mo¿e byæ postrzegana
jako wartoœæ dla kupuj¹cego (K) i wartoœæ dla sprzedaj¹cego (S), co w odniesieniu do wartoœci rynkowej (R) tworzy odpowiednie konsekwencje
w procesie negocjacyjnym przy sprzeda¿y nieruchomoœci. W tablicy 1
przedstawiono szeœæ mo¿liwych sytuacji negocjacyjnych, które mog¹ wydarzyæ siê w procesie zakupu nieruchomoœci komercyjnej.
Poziom wartoœci inwestycyjnej (czy to dla sprzedaj¹cego, czy te¿ dla
kupuj¹cego) zale¿y g³ównie od zdolnoœci inwestorów do generowania
profitów. Poprzez realizowan¹ dzia³alnoœæ rozwojow¹ mog¹ oni podnosiæ wartoœæ inwestycyjn¹ ponad poziom wartoœci rynkowej, jak równie¿
w pe³ni dostrzegaæ i wykorzystywaæ istniej¹cy potencja³ nieruchomoœci,
poprzez w³aœciwe decyzje podejmowane w poszczególnych fazach cyklu
¿ycia nieruchomoœci.
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Tablica 1. Scenariusze negocjacyjne wynikaj¹ce z ró¿nic pomiêdzy wartoœci¹
rynkow¹ a indywidualn¹ nieruchomoœci
Relacje pomiêdzy wartoœci¹
rynkow¹ (R), wartoœci¹
indywidualn¹ dla kupuj¹cego
(K) i wartoœci¹ indywidualn¹
dla sprzedaj¹cego (S)

Konsekwencje w procesie negocjacyjnym

K>S>R

Wartoœæ dla w³aœciciela jest wy¿sza ni¿
wartoœæ rynkowa. W³aœciciel nie bêdzie
zainteresowany sprzeda¿¹ na wolnym rynku.
Kupuj¹cy jednak chce zap³aciæ cenê wy¿sz¹
od wartoœci rynkowej i wartoœci dla
w³aœciciela. W³aœciciel prawdopodobnie
sprzeda nieruchomoœæ.

K>R>S

Wartoœæ rynkowa jest wy¿sza ni¿ wartoœæ dla
w³aœciciela, ale kupuj¹cy chce zap³aciæ nawet
wy¿sz¹ cenê ni¿ rynkowa. W³aœciciel
prawdopodobnie sprzeda nieruchomoœæ.

R>K>S

Kupuj¹cy chce zap³aciæ cenê, która jest
wy¿sza ni¿ wartoœæ dla w³aœciciela, ale
wartoœæ rynkowa nieruchomoœci jest wy¿sza
od tej ceny. W³aœciciel bêdzie
prawdopodobnie próbowa³ sprzedaæ
nieruchomoœæ na wolnym rynku.

R>S>K

Kupuj¹cy nie chce zap³aciæ ceny równej
wartoœæ dla w³aœciciela, ale wartoœæ rynkowa
nieruchomoœci jest wy¿sza od wartoœci dla
w³aœciciela. W³aœciciel bêdzie
prawdopodobnie próbowa³ sprzedaæ
nieruchomoœæ na wolnym rynku.

S>R>K

Kupuj¹cy nie chce zap³aciæ wartoœci rynkowej,
a wartoœæ dla w³aœciciela jest wy¿sza ni¿
wartoœæ rynkowa. W³aœciciel prawdopodobnie
nie sprzeda nieruchomoœci.

S>K>R

Kupuj¹cy chce zap³aciæ wartoœæ rynkow¹, ale
wartoœæ dla w³aœciciela jest dla niego zbyt
wysoka. W³aœciciel prawdopodobnie nie
sprzeda nieruchomoœci.

ród³o: [Belniak, 2004, s. 60].
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3. Wartoœæ szczególna nieruchomoœci
Ró¿nice miêdzy wartoœci¹ inwestycyjn¹ a wartoœci¹ rynkow¹ wynikaj¹ g³ównie z synergicznego po³¹czenia pojedynczych nieruchomoœci
w celu realizacji przedsiêwziêcia deweloperskiego, z mo¿liwoœci realnego
wykorzystania potencja³u obiektu przez okreœlony podmiot, dziêki czemu mo¿liwe jest uzyskanie wyników operacyjnych wy¿szych ni¿ w innych podobnych obiektach na rynku. Umiejêtne po³¹czenie wiedzy i doœwiadczenia inwestora ze specyfik¹ wybranej nieruchomoœci mo¿e
powodowaæ przewagê wartoœci indywidualnej nieruchomoœci ponad jej
wartoœæ rynkow¹ [Geltner, Miller, 2001]. Ró¿nica w poziomach tych wartoœci wi¹¿e siê z pojêciem tzw. wartoœci szczególnej, która stanowi nadwy¿kê wartoœci postrzeganej przez konkretnego inwestora ponad poziom wartoœci rynkowej.
Na rysunku 3 zobrazowano wzajemne po³o¿enie wartoœci rynkowej
i wartoœci indywidualnej nieruchomoœci oraz wskazano obszar tzw. wartoœci szczególnej.
Rysunek 3. Wartoœæ szczególna nieruchomoœci

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na rysunku 3 wyraŸnie jawi¹ siê dwa obszary – gdy WI < WR
i WI > WR. Jak wspomniano wczeœniej, wartoœæ indywidualna zale¿y od
dostrze¿enia potencja³u nieruchomoœci oraz zakresu jego wykorzystania.
W sytuacji gdy WI < WR, mamy do czynienia z luk¹ wartoœci, wynikaj¹c¹
z niew³aœciwego wykorzystania potencja³u nieruchomoœci, najprawdopodobniej na skutek niedopasowania obiektu do wymogów najemców (np.
niedostateczna liczba miejsc parkingowych czy nieodpowiednia, trudna
do podzia³u powierzchnia najmu itp.), co skutkuje wy¿szymi pustostana-
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mi i ni¿szymi dochodami operacyjnymi. Natomiast w przypadku odwrotnym (WI > WR) pojawia siê wartoœæ dodana nieruchomoœci (tj. wartoœæ szczególna) powsta³a na skutek pe³nego wykorzystania jej potencja³u
i dopasowania obiektu do wymogów u¿ytkowników. W takiej sytuacji
mo¿liwe jest utrzymanie pe³nego stopnia wynajêcia budynku i uzyskanie
wy¿szych dochodów operacyjnych ni¿ w innych podobnych obiektach na
rynku lokalnym. Mimo i¿ wartoœæ szczególna przekracza poziom wartoœci rynkowej, to odzwierciedla ona indywidualne zachowania uczestników rynku, którzy dla relatywnie atrakcyjniejszej nieruchomoœci s¹ w stanie zaakceptowaæ wy¿sz¹ cenê transakcyjn¹.

Zakoñczenie
Rynek nieruchomoœci odznacza siê w³asn¹ specyfik¹ zwi¹zan¹ z jego
immanentnymi cechami, w tym obejmuj¹cymi nieruchomoœæ oferowanego produktu, jego cechy fizyczne, brak substytutów, wysok¹ kapita³och³onnoœæ i trwa³oœæ, a tak¿e indywidualny charakter nieruchomoœci
i poufnoœæ dokonywanych transakcji. Te cechy powoduj¹, i¿ rynek nieruchomoœci jest rynkiem niedoskona³ym, na którym obok zró¿nicowanego
popytu wystêpuje ró¿norodnoœæ poda¿y i niepowtarzalnoœæ przedmiotów transakcji. Ta niedoskona³oœæ nabiera szczególnego znaczenia w kontekœcie rynku nieruchomoœci komercyjnych, na którym transakcje sprzeda¿y zawierane s¹ sporadycznie, istnieje trudnoœæ w znalezieniu
nieruchomoœci podobnych, a decyzje podmiotów kupuj¹cych i sprzedaj¹cych mog¹ byæ podyktowane indywidualnymi oczekiwaniami. W takich okolicznoœciach nieracjonalne jest prognozowanie cen nieruchomoœci wy³¹cznie na podstawie odnotowanych w przesz³oœci relacji. Wartoœæ
ka¿dej nieruchomoœci komercyjnej uwarunkowana jest równie¿ jej indywidualnym potencja³em i oczekiwaniami inwestorów co do mo¿liwoœci
i zakresu jego wykorzystania.
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Streszczenie
Okreœlanie wartoœci w oparciu o dochody rynkowe uzyskiwane w innych
obiektach funkcjonuj¹cych na rynku mo¿e prowadziæ do przeszacowania lub niedoszacowania poziomu rzeczywistej wartoœci nieruchomoœci. Dlatego te¿,
w ocenie autorów, wartoœæ rynkowa nieruchomoœci komercyjnej, rozumiana jako
najbardziej prawdopodobna cena transakcyjna, winna uwzglêdniaæ równie¿ indywidualne wyniki operacyjne nieruchomoœci, a nie wy³¹cznie dane rynkowe
uzyskane z innych obiektów na rynku lokalnym.
Ró¿norodnoœæ i nieporównywalnoœæ obiektów komercyjnych powoduje
trudnoœæ w oszacowaniu ich wartoœci. W niniejszej pracy autorzy w ujêciu teoretycznym przedstawiaj¹ zale¿noœci pomiêdzy poziomem wartoœci rynkowej,
okreœlonej na podstawie typowych danych rynkowych (uzyskiwanych w typowych obiektach na rynku lokalnym), a poziomem tzw. wartoœci indywidualnej,
okreœlonej na podstawie potencja³u nieruchomoœci i mo¿liwych do uzyskania
wyników operacyjnych. W artykule przedstawiono równie¿ pojêcie wartoœci
szczególnej.

S³owa kluczowe
potencja³ nieruchomoœci komercyjnej, wartoœæ rynkowa, wartoœæ indywidualna,
wartoœæ szczególna

The value of commercial property in the context of its potential
(Summary)
Determining the property market value based on revenues generated in
other similar facilities operating in the market may lead to an overestimation or
underestimation of the actual value of the property. Therefore, in the opinion of
the authors, the market value of commercial property, understood as the most
probable price of the transaction, should consider the individual operating results
of the property, and not only on market data obtained from other objects in the local market.
Diversity and incomparability commercial properties causes difficulty in estimating their value. In this paper the authors in theory represent the relationship
between the level of market value, determined on the basis of typical market data
(obtained in typical objects on the local market) and the level of so-called individ-
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ual value, determined on the basis of the property’s potential and its operating results. Also the concept of special value was introduced.
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commercial property’s potential, market value, individual value, special value

