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Wyciąg z operatu szacunkowego 

Wyciąg stanowi integralną część operatu szacunkowego przedstawionego na dalszych stronach opracowania 

 
Przedmiot wyceny Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 30 o powierzchni 

1.244 m2 z obrębu ewidencyjnego 0022 - Południe, zlokalizowana przy ul. 

Powstańców Śląskich 106, 108, 110 oraz przy ulicy Wielkiej 27 we Wrocławiu. 

Na nieruchomości realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku 

biurowo-usługowego „Wielka 27” o powierzchni najmu 10.276,53 m2 z garażem 

podziemnym na 49 miejsc parkingowych. 

 
 
Stan prawny Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we 

Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr 

WR1K/00201673/7. 

Właścicielem nieruchomości jest Wielka 27 Sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

 
 
Cel i zakres wyceny Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla celów 

zabezpieczenia emisji obligacji. 

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności 

nieruchomości wg stanu na dzień wyceny. Dodatkowo, zgodnie ze zleceniem 

przygotowano opinię o wartości przy założeniu ukończenia inwestycji i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 

 
 
Metodologia wyceny  Podejście mieszane, metoda pozostałościowa - wartość rynkowa gruntu, na 

którym trwa obecnie budowa budynku biurowego, z uwzględnieniem pozwolenia 

na budowę. 

Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna – opinia o wartości po ukończeniu 

prac i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.  

  
Rodzaj określanej 

wartości  

Wartość rynkowa. 

Opinia o wartości przy założeniu ukończenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

 
 
Data wyceny  25 stycznia 2022 r. 

 

Wartość rynkowa 

nieruchomości  

 

Wartość rynkowa nieruchomości oszacowana przy zastosowaniu metody 

pozostałościowej, wg stanu na dzień inspekcji wynosi: 

63 060 000 zł  

(słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) 

co wg kursu NBP z dnia 25 stycznia 2022 = 4,5821 zł wynosi: 

13 760 000 EUR 

(słownie: trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy euro) 
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Opinia o wartości 

nieruchomości przy 

założeniu ukończenia 

prac i uzyskania 

pozwolenia na 

użytkowanie  

 

Opinia o wartości nieruchomości oszacowana przy zastosowaniu metody 

inwestycyjnej, wg stanu na dzień inspekcji wynosi: 

27 100 000 EUR 

(słownie: dwadzieścia siedem milionów sto tysięcy euro) 

co wg kursu NBP z dnia 25 stycznia 2022 = 4,5821 zł wynosi: 

124 180 000 zł 

(słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) 

 

 
Analiza ryzyk • Wybuch epidemii koronawirusa (COVID-19), ogłoszony przez Światową 

Organizację Zdrowia jako globalna pandemia w dniu 11 marca 2020 roku, 

wpłynął na rynki finansowe na całym świecie. Należy zwrócić uwagę na 

istotne komentarze zamieszczone w Załączniku 3; 

• Zastosowanie metody pozostałościowej, wrażliwej na drobne zmiany; 

• Początkowy etap komercjalizacji. 

 

 

Autorzy operatu 

szacunkowego 
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1 Przedmiot i zakres wyceny 

Przedmiot 

wyceny 

 Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 30 o powierzchni 

1.244 m2 z obrębu ewidencyjnego 0022 - Południe, zlokalizowana przy ul. 

Powstańców Śląskich 106, 108, 110 oraz przy ulicy Wielkiej 27 we Wrocławiu. 

Na nieruchomości realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku 

biurowo-usługowego „Wielka 27” o powierzchni najmu 10.276,53 m2 z garażem 

podziemnym na 49 miejsc parkingowych. 

  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we 

Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr 

WR1K/00201673/7. 

Właścicielem nieruchomości jest Wielka 27 Sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

Zakres wyceny  Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności 

nieruchomości wg stanu na dzień wyceny. Dodatkowo, zgodnie ze zleceniem 

przygotowano opinię o wartości przy założeniu ukończenia inwestycji i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 

2 Cel wyceny 

  Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla celów 

zabezpieczenia emisji obligacji. 

3 Podstawy sporządzenia operatu szacunkowego 

Podstawy formalne 

  Umowa o dzieło z dnia 10 stycznia 2022 r. zawarta pomiędzy: 

● I2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający); 

● a Knight Frank Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Przyjmujący). 

Podstawy prawne 

  ● Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 

nr 1899); 

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 

poz. 555); 

● Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych Nr 1 Wycena dla 

Zabezpieczenia Wierzytelności (Dz. U. MIiB z 1 września 2017 r., poz. 59); 
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● Rozporządzenie Parametru Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia  

26 czerwca 2013 r. w sprawę wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. 

Podstawy merytoryczne 

  ● Powszechne Krajowe Zasady Wyceny przygotowane przez Polską Federację 

Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; 

● Rekomendacje dla rzeczoznawców majątkowych dotyczące wykonywania 

czynności zawodowych w okresie pandemii koronawirusa wydane przez 

Ministerstwo Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2020 (sygnatura dokumentu  

DN-V.750.14.2020); 

● Zasady ogólne stosowane do wszystkich wycen przeprowadzanych przez Knight 

Frank Sp. z o.o. (przedstawione w Załączniku nr 1). 

4 Konflikt interesów 

  Potwierdzamy, iż nie zidentyfikowaliśmy okoliczności powodujących konflikt 

interesów związany z przygotowaniem dla Państwa wyceny przedmiotowej 

nieruchomości. 

5 Źródła danych o nieruchomości 

Dokumenty 

udostępnione 

 ● Uproszczony wypis z rejestru gruntów według stanu na dzień 13 października 

2021 r.; 

● Projekt budowlany: Budynek biurowo-usługowy z parkingiem podziemnym we 

Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 96-68 / ul. Wielkiej 27, dz. Nr 30, 29 Am-

35 oraz dz. Nr 12/2, 1.2 AM-24, obręb: Południe; 

● Decyzja Prezydenta Miasta Wrocławia nr 3863/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. 

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę; 

● Zaświadczenie nr 10735/16 stwierdzające ostateczność decyzji nr 3863/2016 z 

dnia 1 sierpnia 2016 r.; 

● Decyzja Prezydenta Miasta Wrocławia nr 19/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. 

dotycząca przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę na rzecz I2 

Powstańców Śląskich Sp. z o.o.; 

● Decyzja Prezydenta Miasta Wrocławia nr 787/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., 

zmieniająca ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Wrocławia nr 3863/2016 z 

dnia 1 sierpnia 2016 r.; 

● Zaświadczenie nr 2878/17 stwierdzające ostateczność decyzji nr 787/2017 z dnia 

17 lutego 2017 r.; 

● Decyzja Prezydenta Miasta Wrocławia nr 917/2020 z dnia 6 marca 2020 r., 

zmieniająca ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Wrocławia nr 3863/2016 z 

dnia 1 sierpnia 2016 r., zmienionej decyzją nr 787/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.; 
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● Zaświadczenie nr 4519/2020 stwierdzające ostateczność decyzji nr 917/2020 z 

dnia 6 marca 2020 r.; 

● Deklaracja na podatek od nieruchomości za 2021 rok; 

● Polisa ubezpieczeniowa nr 03.249.510 oraz aneks nr 7 do polisy; 

● Oświadczenie kierownika budowy z dnia 25 stycznia 2022 r. odnośnie 

zaawansowania prac budowlanych na inwestycji. 

Dokumenty  

i informacje 

pozyskane 

 ● Badanie księgi wieczystej nr WR1K/00201673/7 wykonane w dniu 4 lutego 

2022 r. poprzez bezpośredni wgląd do Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy 

Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości; 

● Zagospodarowanie terenu – Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 

https://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=Studium2018 

● Uchwała nr XLVI/1188/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 r. 

w  sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. 

  Powyższe informacje były wystarczające do przygotowania przedmiotowego operatu 

szacunkowego. 

6 Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości 

  ● Data sporządzenia operatu szacunkowego – 4 lutego 2022 r.; 

● Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny – 25 stycznia 2022 r.; 

● Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny  

– 12 stycznia 2022 r. 

● Data dokonania inspekcji nieruchomości – 12 stycznia 2022 r. 

7 Stan przedmiotu wyceny 

Lokalizacja i otoczenie 

Lokalizacja  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowej części Wrocławia, przy 

skrzyżowaniu ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Wielkiej, w odległości ok. 2 km od 

ścisłego centrum miasta i 1,3 km od dworca PKP/PKS. 

Lokalizację przedmiotowej nieruchomości przedstawia poniższy plan. 
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Plan lokalizacyjny / Źródło: www.google.pl/maps 

Dostępność 

komunikacyjna 

 Przedmiotowa nieruchomość jest dostępna od strony ulic Powstańców Śląskich i ul. 

Wielkiej. Wjazd na parking podziemny będzie możliwy od ul. Wielkiej. 

W bezpośrednim sąsiedztwie, przy ul. Powstańców Śląskich znajduje się najbliższy 

przystanek autobusowy obsługujący 4 linie oraz przystanek tramwajowy obsługujący 

17 linii. 

Dworzec kolejowy Wrocław Główny znajduje się w odległości 1,5 km na północny 

wschód od przedmiotowej nieruchomości. 

Dojazd do ścisłego centrum, oddalonego o ok. 3 km, zajmuje około 10 minut 

samochodem lub około 10 minut środkami komunikacji miejskiej. 

Odległość od Portu Lotniczego Wrocław wynosi ok. 10 km. 

Budynek mieści się przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Wrocławia, która 

łączy centrum z obwodnicą śródmiejską i autostradową na południu miasta. 

Odległość od zjazdu „Bielany Wrocławskiej” na autostradzie A4 wynosi ok. 7 km.  
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Plan lokalizacyjny / Źródło: www.google.pl/maps 

  Plany lokalizacyjne stanowią Załącznik 2 do operatu szacunkowego 

Otoczenie  Sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości zdominowane jest przez zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną i usługową. 

Od północy działka przylega do ulicy Wielkiej, przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców 

Śląskich. Po drugiej strony ul. Wielkiej znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz 

handlowa (dyskont Aldi). Dalej w kierunku północnym wzdłuż ul. Powstańców 

Śląskich znajduje się zabudowa biurowa istniejąca i w trakcie budowy (Skanska -

Centrum Południe, Echo Investment– Mid Point 71). 

Od strony wschodniej nieruchomość przylega do kamienicy, dalej dominuje 

zabudowa mieszkaniowa, poza tym szkoła podstawowa, przychodnia, zadrzewienia 

między blokami. 

Od strony południowej przedmiotowa nieruchomość sąsiaduje z długim 

kilkunastokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z częścią usługową na dole, 

dalej Plac i Park Powstańców Śląskich, zabytkowe kamienice i niska zabudowa 

mieszkaniowa z lokalami usługowymi. 

Od strony zachodniej działka przylega do ulicy Powstańców Śląskich, wzdłuż której 

biegnie linia tramwajowa, po drugiej stronie której znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa z zielenią, a po przeciwnej stronie ulicy Wielkiej: Sky Tower – 

wielofunkcyjny obiekt biurowo-handlowo-apartamentowy, składającym się z trzech 

budynków. Dalej: Dolnośląskie Centrum Onkologii. 
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Sąsiedztwo od strony południowej   Sąsiedztwo od strony północnej 

 

 

 

Sąsiedztwo od strony zachodniej  Sąsiedztwo od strony wschodniej 

  Biorąc powyższe pod uwagę lokalizację, dostępność i otoczenie nieruchomości 

należy określić, jako bardzo dobrą. 

Dostęp do drogi 

publicznej 

 Dojazd do budynku będzie zapewniony przez bezpośredni wjazd z ul. Wielkiej. 

Opis nieruchomości 

Grunt  Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 30 (obręb 

Południe) o powierzchni 1.244 m2. Teren nieruchomości płaski. Kształt działki 

regularny, zbliżony do równoległoboku. Działka zabudowana budynkiem biurowym 

„Wielka 27” z parkingiem podziemnym – będącym w trakcie realizacji. 

Przedmiotowa nieruchomość zaznaczona została kolorem żółtym na poniższym 

planie. 
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Źródło: gis.um.wroc.pl 

  Zdjęcia przedmiotowej nieruchomości zostały przedstawione poniżej oraz 

w Załączniku nr 5. 
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Opis planowanej inwestycji 

Charakterystyka 

planowanej 

inwestycji 

K

a

ż

d

y 

z 

Na podstawie informacji od Klienta rozumiemy, że liczący 14 pięter biurowiec Wielka 

27 będzie jednym z najwyższych budynków biurowych we Wrocławiu. Szklana 

elewacja z pionowymi detalami doda lekkości strzelistej bryle budynku i doskonale 

doświetli powierzchnie najmu okalające centralnie zaprojektowany trzon 

komunikacyjny i sanitarny. Zewnętrzne ściany będą w całości przeszklone, z 

wysokimi od podłogi do sufitu, uchylnymi kwaterami okiennymi z podwójnym 

szkleniem niwelującym hałas dobiegający z ulicy. Część biur posiadać będzie 

wyjście na taras do wyłącznej dyspozycji najemcy. 

  Powierzchnia biurowa wszystkich piętrach zostanie wybudowana jako open- space, 

aby móc ją dowolnie zaaranżować zgodnie z potrzebami przyszłych najemców. 

Układ kondygnacji oraz instalacje zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający 

podzielenie każdej kondygnacji na dwóch, trzech lub czterech najemców, dzięki 

czemu metraż biura może wynosić od 100 do 700 m2 na piętrze. W ten sposób 

Wielka 27 jako jedna z nielicznych nowych inwestycji biurowych na rynku 

wrocławskim może odpowiedzieć na potrzeby najemców poszukujących biur o 

niewielkich metrażach, ale w dobrej lokalizacji i w wysokim standardzie. 

  W reprezentacyjnym, wysokim na 2 kondygnacje holu wejściowym znajdzie się 

całodobowa recepcja. Pracownicy recepcji przeprowadzą gości przez system kontroli 

dostępu do budynku oraz będą czuwać nad pozostałymi systemami bezpieczeństwa, 

jak monitoring, SSP i BMS. Hol wejściowy został zaprojektowany nie tylko jako 

wizytówka budynku i jego strefa wejściowa, ale również miejsce, w którym najemcy 

będą mogli spędzić czas na pracy własnej czy niezobowiązującym spotkaniu z 

klientami. Hol będzie miał bezpośrednie połączenie z lokalem gastronomicznym. 

  Na kondygnacjach podziemnych -0,5 -1, -1,5 projektuje się w części parking 

podziemny na 49 miejsc parkingowych, w części na platformach, wraz z 

pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi.  

Na kondygnacji parteru planowana jest recepcja, hall oraz 3 lokale usługowe z 

wejściami od ul. Powstańców Śląskich. 

Na kondygnacjach od +2 do +15 planuje się funkcję biurową.  

• Podłoga podniesiona 15 cm 
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• Sufity podwieszane 

• Wykładzina dywanowa 

• Okablowanie strukturalne 

• Puszki podłogowe 

• Uchylne okna 

Instalacje  Inwestycja wyposażona jest w następujące instalacje techniczne: 

• wodociągowa, 

• kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

• chłodzenie – klimatyzacja freonowa; 

• ogrzewanie – grzejniki; 

• wentylacja mechaniczna; 

• system SSP – czujki dymu; 

• instalacje teletechniczne i domofonowe, 

• dwa niezależne źródła zasilania budynku; 

• energooszczędne oświetlenie LED; 

• monitoring CCTV i 24 godzinna recepcja i ochrona; 

• BMS i kontrola dostępu. 
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Wizualizacje   

 

 

Źródło: dokumenty otrzymane od właściciela 
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Parametry 

inwestycji 

 Zgodnie z informacją otrzymaną od Zleceniodawcy, w poniższej tabeli przedstawiono 

charakterystyczne parametry techniczne planowanej inwestycji.  

Parametry budynku  

Powierzchnia zabudowy 922,12 m2 

Powierzchnia najmu brutto (GLA) 10.276,53 m2 

Powierzchnia najmu netto 9.443,89 m2 

Wysokość 54,84 m 

Liczba kondygnacji nadziemnych 15   

Liczba kondygnacji podziemnych 2 

Liczba miejsc postojowych w garażu 

podziemnym 

49 

Liczba wind 5 

Nośność stropów w biurach 3,5 – 5 Kn/ m2 

Nośność stropów w lokalach usługowych 7 Kn/ m2 

 

Powierzchnie najmu 

Powierzchnie 
najmu 

7..12 

 

W tabeli poniżej przedstawiono powierzchnie najmu brutto (powiększone  

o współczynnik powierzchni wspólnych) zgodnie z otrzymanym zestawieniem od 

klienta. 

 7..13 Tabela 1: Zestawienie powierzchni najmu  

Wielka 27 Powierzchnia najmu m2 

Parter 

                         105.27     

                           87.75     

                         117.39     

1. piętro                          641.60     

2. piętro                          795.37     

3. piętro                          795.37     

4. piętro                          795.37     

5. piętro                          753.01     

6. piętro                          686.35     

7. piętro                          686.35     

8. piętro                          686.35     

9. piętro                          673.33     

10. piętro                          686.35     

11. piętro                          691.67     

Razem 10.276,53 

Liczba miejsc parkingowych podziemnych 49 

Źródło: Zestawienie powierzchni najmu, standard BOMA 
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Współczynnik 

powierzchni 

wspólnych 

7..14 

 

Zgodnie z danymi uzyskanymi od właściciela nieruchomości, współczynnik 

powierzchni wspólnych piętrowy będzie wynosił 5,78%, natomiast współczynnik 

powierzchni wspólnych budynkowy wyniesie 3,04%. 

Rynkowy przedział współczynnika waha się pomiędzy 4-10%. 

Komentarz 7..15 Należy zwrócić uwagę, że przedstawione powyżej wielkości powierzchni najmu 

brutto mogą ulec zmianie w trakcie prac związanych z realizacją inwestycji.  

Ostateczna powierzchnia najmu zostanie ustalona w protokołach zdawczo-

odbiorczych, po uzyskaniu przez właściciela pozwolenia na użytkowanie obiektu  

i dokonaniu obmiarów powierzchni. 

Budżet i harmonogram inwestycji 

Budżet  
inwestycji 

7..16 W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie budżetu inwestycji „Wielka 27” 
zgodnie z danymi otrzymanymi od inwestora: 

Tabela 2: Budżet inwestycji 

Pozycja budżetowa  

prace organizacyjne, ogrodzenie terenu, 653.219,06 zł 

roboty ziemne  i wyburzenie istniejącej zabudowy 1.538.554,50 zł 

fundamenty 6.933.498,46 zł 

izolacja pozioma i pionowa fundamentów 297.278,31 zł 

konstrukcja poziom od -2 do poziom +15 17.583.126,50 

szalunki 884.925,00 zł 

wykończenie dachu  449.578,35 zł 

system p.poż. (klapy oddymiające) 2.542.400,00 zł 

ściany działowe (silka 11,5 cm) 36.404,60 zł 

tynki wewnętrzne 362.055,73 zł 

wykończenia (ściany, sufity, malowanie itd.) 1.101.820,50 zł 

podłoga podniesiona 1.562.760,22 zł 

winda osobowa + winda ratunkowa + sys. parkowania 1.452.620,00 zł 

elewacja ślusarka aluminiowa 14.806.911,13 zł 

rusztowania 172.500,00 zł 

brama garażowa 442.750,00 zł 

roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne  7.352.307,42 zł 

roboty instalacyjne sanitarne zewnętrzne  1.089.650,00 zł 

roboty instalacyjne elektryczne 3.155.440,00 zł 

zagospodarowanie terenu 142.312,50 zł 

żuraw 926.075,00 zł 

koszty budowy 3.251,400,27 zł 

wykończenie fit-out 10.414,489,20 zł 

RAZEM: 77.152.076,75 
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Koszty 

poniesione/ 

zaawansowanie 

inwestycji 

7..17 Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem kierownika budowy, na dzień 25 stycznia 

2022 r. prace budowlane na przedmiotowej inwestycji są zaawansowane w 54%. 

Przyjmujemy, że zaawansowanie rzeczowe inwestycji jest równe finansowemu. 

 

Harmonogram 

inwestycji  

7..18 Zgodnie z informacjami otrzymanymi od właściciela nieruchomości, prace 

budowlane związane zakończą się planowo w 4 kwartale 2022 roku. Obecnie trwają 

prace związane z wykonaniem instalacji i elewacji, wykończenia wnętrz. 

Stan prawny 

Ewidencja 

gruntów 

 Zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów z dnia 13 października 2021 r. 

przedmiotową nieruchomość stanowi działka ewidencyjna nr 30 z obrębu 

026401_1.0022 Południe o łącznej powierzchni 0,1244 ha zlokalizowana we 

Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 106-108-110 i ul. Wielkiej 27.  

Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Wielka 27 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. 

Tabela 3: Dane z ewidencji gruntów 

Nr działki Położenie 
Rodzaj i opis 

użytków 

Symbol 

użytku 

Powierzchnia 

użytków [ha] 
Nr KW 

30 

ul. Powstańców 

Śląskich 106-108-

110  

ul. Wielka 27 

Zurbanizowane 

tereny 

niezabudowane lub 

w trakcie zabudowy 

Bp 0,1244 WR1K/00201673/7 

Źródło: Uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 13 października 2021 r. 

  Kopia uproszczonego wypisu z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej stanowią 

Załącznik 4 do przedmiotowego operatu szacunkowego. 

Księga 

wieczysta 

 Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we 

Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr 

WR1K/00201673/7. 

Korzystając z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych prowadzonej przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości zbadano stan prawny nieruchomości na dzień 4 lutego 

2022 roku, zgodnie z poniższą tabelą. 

Księga wieczysta nr WR1K/00201673/7 

Dział I-O 

Oznaczenie 

nieruchomości  

Dolnośląskie, M. Wrocław, Wrocław M., Wrocław. 

Obręb ewidencyjny: 0022 Południe 

ul. Powstańców Śląskich 106-108-110, ul. Wielka 27 

Działka ewidencyjna nr 30 o powierzchni 0,1244 ha 

Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy 

Budynki: 
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- budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1.831,3 m2 – 4 kondygnacje – ul. 

Powstańców Śląskich 108-110, ul. Wielka 27 

Dział I – Spis praw 

związanych  

z własnością 

Brak wpisów 

Dział II – Własność 

Wzmianka nr DZ. KW. / WR1K / 72773 / 21 / 1 - 2021-08-17, 13:48:41 - inny wpis w 

dziale II 

Właściciel: Wielka 27 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

Dział III – Prawa, 

roszczenia, 

ograniczenia 

1. Ograniczone prawo rzeczowe 

Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu zgodnie z art. 305.1 

Kodeksu Cywilnego, polegającej na uprawnieniu do korzystania z planowo 

powstałego budynku biurowo-usługowego, który zostanie posadowiony na ww. 

działce, w zakresie instalacji wnęk kablowych, przewodów zasilających, 

wysięgników i opraw oświetleniowych na ścianie budynku przy ul. wielkiej oraz 

na nieograniczonym, bezterminowym dostępie do tych urządzeń w celu 

dokonywania bieżących napraw, konserwacji, remontów i modernizacji oraz 

innych czynności związanych z eksploatacją urządzeń sieci oświetleniowej ul. 

Wielkiej i przyległych, w tym ich rozbudowy, w zakresie wskazanym na  

załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszego aktu, na rzecz 

Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. 

2. Ograniczone prawo rzeczowe 

Odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na: 1) 

prawie wybudowania w planowo powstałym budynku biurowo-usługowym, który 

zostanie posadowiony na działce gruntu nr 30 am-35, obręb 0022 Południe, 

dwóch rozdzielnic średniego napięcia we wnętrzowej stacji transformatorowej, z 

powierzchnią eksploatacyjną wynoszącą 16,30 m2, których położenie 

oznaczone zostało na mapie z przebiegiem służebności przesyłu, stanowiącej 

załącznik do niniejszego aktu, 2) prawie zapewnienia całodobowego, 

swobodnego dostępu do wszelkich urządzeń elektroenergetycznych 

posadowionych w planowo powstałym budynku biurowo-usługowym, który 

zostanie posadowiony na działce gruntu nr 30 am-35, obręb 0022 Południe, a 

będących częścią przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. w celu 

dokonywania budowy, przebudowy, rozbudowy, przeglądów, napraw, 

remontów, konserwacji, wyprowadzania nowych obwodów i innych czynności 

związanych z ich eksploatacją lub wymianą wraz z dojazdem, na rzecz Tauron 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. 

Dział IV – Hipoteka 

Wzmianki: 

1. REP.C. / NOTA / 852859 / 21 z dnia 13.08.2021 
1. 1 DZ. KW. / WR1K / 3877 / 22 / 3 - 2022-01-20, 13:57:18 - inny wpis w 
dziale IV 
1. 2 DZ. KW. / WR1K / 72773 / 21 / 3 z dnia  17.08.2021 - Inny wpis w Dziale IV 
1. 3       DZ. KW. / WR1K / 72773 / 21 / 2 z dnia 17.08.2021 – Zmiana hipoteki 
Szczegóły w załączniku.  
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Hipoteka umowna na kwotę 48.672.000 zł (czterdzieści osiem milionów sześćset 
siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) w celu zabezpieczenia wszelkich istniejących i 
przyszłych roszczeń oraz wierzytelności - wynikających bądź mogących wynikać z 
tytułu emisji obligacji -w tym w szczególności o zapłatę należności z tytułu wykupu 
obligacji serii L lub wcześniejszego wykupu obligacji serii L przez emitenta tj. I2 
Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000520460, regon: 022010257) 
zgodnie z warunkami emisji, na rzecz MFTRUST Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 
Szczegóły w załączniku.  

 

  Wydruk księgi wieczystej stanowi Załącznik 6 do operatu szacunkowego. 

8 Przeznaczenie wycenianej nieruchomości 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowa

nia 

przestrzennego 

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje się także w opracowaniu.  

Przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską 

Wrocławia w dniu 11 stycznia 2018 r, zgodnie z którym znajduję się na terenach 

oznaczonych symbolem: 

• Obszary mieszkaniowo-usługowe (MU); 

 
Źródło: https://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=Studium2018 

Ustalenia 

szczegółowe 

i.  Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonego symbolem MU ustala 

się następujące dopuszczone klasy przeznaczenia tereny:  

a) mieszkalnictwo; 

b) usługi powszechne 1; 

c) usługi powszechne 2; 

d) usługi wielkomiejskie; 

e) usługi publiczne; 

f) nauka; 

g) infrastruktura; 

h) zieleń. 
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9 Wydane pozwolenia 

Pozwolenie na 

budowę 

 1) Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wrocławia nr 3863/2016 z dnia 1 sierpnia 

2016 r., zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę 

budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 30 AM-35 obręb 

Południe, przy ul. Powstańców Śląskich 96-98 / ul. Wielkiej 27 we Wrocławiu. 

Decyzja stała się ostateczna w dniu 27 sierpnia 2016 roku. 

  2) Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wrocławia nr 19/2017 z dnia 3 stycznia 

2017 r. przeniesiono decyzję udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz I2 

Powstańców Śląskich Sp. z o.o. 

  3) Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wrocławia nr 787/2017 z dnia 17 lutego 

2017 r., zmieniono ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Wrocławia nr 3863/2016 

z dnia 1 sierpnia 2016 r. w części dotyczącej projektu budowlanego w zakresie 

projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i 

zatwierdzono projekt budowlany obejmujący: 1) zmiany zagospodarowania terenu, 

2) zmiany w projekcie architektoniczno-budowlanym budynku, oraz udzielono 

pozwolenia spółce I2 Powstańców Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w 

zakresie wprowadzonych zmian, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych 

w decyzji nr 3863/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. 

Decyzja stała się ostateczna w dniu 10 marca 2017 roku. 

4) Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wrocławia nr 917/2020 z dnia 6 marca 

2020 r. zmieniono ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Wrocławia nr 3863/2016 

z dnia 1 sierpnia 2016 r., zmienionej decyzją nr 787/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. 

w części dotyczącej projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania 

terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i zatwierdzono projekt budowlany 

obejmujący zmianę w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 108-110 i ul. 

Wielkiej 27 we Wrocławiu: wysokości i ilości kondygnacji podziemnych (rezygnacja 

z poziomu -3 i -4), rozwiązań funkcjonalnych ze zmianą funkcji biurowej na 

kondygnacji +2 i +3 na usługi handlu, oraz udzielono pozwolenia spółce I2 

Powstańców Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pozwolenia na budowę 

w zakresie wprowadzonych zmian, z zachowaniem pozostałych warunków 

zawartych w decyzji nr 3863/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. 

Decyzja stała się ostateczna w dniu 2 kwietnia 2020 roku. 

10 Czynniki środowiskowe 

Skażenie gruntu 

i wód 

podziemnych 

 Nie zostały przeprowadzone badania zanieczyszczenia środowiska i gruntu,  

a wycena nie uwzględnia żadnych kosztów związanych z tym tematem, jakie mogłyby 

być poniesione przez właściciela. 

Nie dokonaliśmy przeglądu materiałów archiwalnych dotyczących przedmiotowej 

nieruchomości takich jak stare mapy i plany. Nie badaliśmy też historii użytkowania 

nieruchomości i nieruchomości sąsiadujących. 
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Przyjęliśmy, że na terenie nieruchomości nie istnieją żadne zanieczyszczenia 

środowiskowe, albo że koszt usunięcia tych zanieczyszczeń nie będzie miał wpływu 

na wartość nieruchomości. 

Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu obecności zanieczyszczeń 

środowiskowych na nieruchomości, bądź ekspertyz technicznych mówiących o ich 

obecności. 

Stwierdzenie obecności zanieczyszczeń na nieruchomości lub w jej okolicy miałoby 

wpływ na obniżenie wartości nieruchomości. 

Uciążliwość 

zapachowa 

 Podczas oględzin nieruchomości nie stwierdzono występowania uciążliwości 

zapachowej. 

Zagrożenie 

powodziowe 

 Na podstawie opracowań dostępnych na portalu Informatycznego Systemy Osłony 

Kraju (https://wody.isok.gov.pl/) rozumiemy, że na przedmiotowej nieruchomości nie 

występuje zagrożenie powodziowe. 

  

 
  Źródło: wody.isok.gov.pl 

11 Umowy najmu 

  Na podstawie informacji od Klienta rozumiemy, że dotychczas podpisana została 

umowa z przedszkolem: 

• Okres 10 lat; 

• Czynsz 13,20 EUR/m2; 

• Powierzchnia netto 592 m2, powierzchnia brutto 611,05 m2; 

• Zwolnienia z czynszu: 10 miesięcy. 
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12 Podatki i opłaty 

Podatek od 

nieruchomości 

i.  Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/1188/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 

2021 r. w  sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. stawki 

podatku od nieruchomości wynoszą odpowiednio: 

▪ 1,03 zł za m2 – od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków; 

▪ 25,74 zł za m2 – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 

▪ 2% – od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej.  
 ii.  Nie otrzymaliśmy kopii deklaracji podatkowej na 2022 rok. 

Ubezpieczenie iii.  Na podstawie polisy ubezpieczeniowej nr 03.249.510 i Aneksu nr 7 do polisy 

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy w ramach umowy generalnej nr 

UG2014005 ważnej dla okresu od 16 grudnia 2016 r. do 30 kwietnia 2022 roku, 

składka za ubezpieczenie wynosi 8.097 zł oraz składka dodatkowa z tytułu 

wprowadzenia zmian w wysokości 50.149 zł. 

 iv.  Kopie powyższych dokumentów stanowią Załącznik 6 do operatu szacunkowego. 

13 Analiza rynku 

Rynek biurowy w największych miastach w Polsce 
 

 Ze względu na pandemię COVID-19 2020 rok przyniósł oczekiwane spowolnienie, 

którego kontynuację widać w 2021 roku. Całkowite istniejące zasoby biurowe na 

koniec III kw. 2021 roku wyniosły ponad 12,1 mln m kw., z czego niezmiennie 

najwięcej powierzchni (ponad połowa tego wolumenu) zlokalizowane jest w 

Warszawie. Największymi regionalnymi rynkami biurowymi, z zasobami 

przekraczającymi 1 mln m kw. pozostały Kraków (1,6 mln m kw.) oraz Wrocław (1,24 

mln m kw.). Kolejnym rynkiem pod względem wielkości zasobów jest Trójmiasto, 

gdzie obecnie znajduje się prawie 924.000 m kw. powierzchni biurowej. 

Od początku roku do końca września 2021 roku w całej Polsce zrealizowano prawie 

437.000 m kw. powierzchni biurowej. Najwięcej, bo aż 67% nowej podaży, oddano do 

użytku w Warszawie. W III kw. 2021 roku we Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, 

Lublinie oraz Szczecinie nie ukończono żadnego nowego projektu. Nowa podaż, 

zrealizowana od lipca do końca września 2021 roku była o 67% niższa niż w 

analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednak jeżeli harmonogramy realizacji nie 

ulegną dalszym zmianom, to do końca 2021 roku na rynek powinno jeszcze trafić 

ponad 300.000 m kw. w konsekwencji, nowa podaż w 2021 roku może wynieść 

740.000 m kw., co byłoby wynikiem zbliżonym do średniej rocznej podaży z ostatnich 

5 lat. Niewątpliwie rynkami z największą liczbą realizowanych inwestycji pozostają 

Warszawa i Kraków, gdzie buduje się odpowiednio prawie 360.000 m kw. oraz prawie 

206.000 m kw. powierzchni biurowej. Wyjątkowo wysoki wolumen podaży w budowie 
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odnotowano również w Katowicach, gdzie obecnie na etapie realizacji znajduje się 

około 200.000 m kw. 

Od początku roku widoczna jest osłabiona aktywność najemców w 2021 roku. 

Łącznie wynajęto zaledwie 776.000 m kw., tj. o prawie 15% mniej niż w analogicznym 

okresie 2020 roku. Należy jednak zauważyć, że w III kw. 2021 roku popyt na 

powierzchnię biurowe utrzymał się na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie 

2020 roku i wyniósł 262.000 m kw. (wzrost o 11%). Spadek popytu w pierwszych 

trzech kwartałach w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku jest przede 

wszystkim kontynuacją niepewności związanej z trwaniem pandemii, jednak znaczny 

wzrost popytu w drugim kwartale i wysoki poziom w trzecim może oznaczać 

rozpoczęcie stabilizacji na rynku. W Warszawie w III kw. 2021 roku przedmiotem 

najmu było ok. 150.000 m kw., z kolei w regionach wolumen transakcji wyniósł 

113.000 m kw. łącznie. 

Dzięki coraz wyższym kwartalnym wynikom aktywności najemców w 2021 oraz 

niskiej podaży od początku roku wskaźnik pustostanów utrzymał się na podobnym 

poziomie jak w II kw. 2021 roku. Na koniec września 2021 roku średni wskaźnik dla 

dziewięciu największych ośrodków biznesowych w Polsce wyniósł 13% (1,57 mln m 

kw. powierzchni dostępnej do wynajęcia od zaraz), co oznacza wzrost o 0,1 pp. w 

ciągu kwartału, jednak negatywne skutki pandemii widać w porównaniu z 

analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy zanotowano wzrost o 2,3 pp. We 

wszystkich miastach oprócz Szczecina (5,83%) przekroczył on granicę 10%. 

Najwyższy, tak jak w poprzednim kwartale utrzymał się w Łodzi osiągając 16,8%. 

W większości miast regionalnych czynsze utrzymały się na stabilnym poziomie. 

Jednakże na niektórych rynkach regionalnych jak np. w Krakowie można mówić o ich 

wzroście, ze względu na pojawianie się prestiżowych projektów na rynku. W III kw. 

2021 roku zanotowano również niewielki spadek czynszów w Łodzi, wywołany 

osłabionym popytem na tym rynku i wysoką dostępnością powierzchni biurowych na 

wynajem. 

Tabela 4: Dane rynkowe (III kw. 2021) 

  III kw. 2021 kw/kw r/r 

Zasoby powierzchni biurowych* (m kw.) 12.108.292 0,8% 4,7% 

Nowa podaż (m kw.) 86.895 -37,7% -66,7% 

Skumulowana nowa podaż od początku roku (m kw.) 436.747 - -20% 

Średnia roczna podaż z ostatnich 5 lat (m kw.) 759.838 - - 

Podaż w budowie (m kw.) 1.267.128 - - 

Pustostany** 13,0% 0,1 2,3 

Popyt na powierzchnię biurową (m kw.) 262.362 -14,3% 11,0% 

Skumulowany popyt od początku roku (m kw.) 775.877 - -14% 

Średni roczny popyt z ostatnich 5 lat (m kw.) 1.421.671 - - 

*zmiana oprócz nowej podaży uwzględnia usuwanie obiektów, które przestały spełniać standardy nowoczesnej powierzchni i włączanie do 
zasobów obiektów, które w efekcie modernizacji zostały dostosowane do standardów nowoczesnej  

**zmiana kw/kw oraz zmiana r/r wyrażona w punktach procentowych 

Źródło: Knight Frank 
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Wykres 1. Zasoby powierzchni biurowej w głównych miastach w Polsce (III kw. 2021) 

 

Źródło: Knight Frank 
 

Wykres 2. Nowa podaż powierzchni biurowej na głównych rynkach w Polsce 

 

Źródło: Knight Frank 
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Wykres 3. Powierzchnia biurowa w budowie (III kw. 2021) 

 

Źródło: Knight Frank 
 

Wykres 4.  Współczynnik pustostanów na głównych rynkach biurowych w Polsce (III kw. 2021) 

 

Źródło: Knight Frank 
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Wykres 5. Popyt na powierzchnię biurową na głównych rynkach w Polsce 

 

Źródło: Knight Frank 
 

Wykres 6. Wywoławcze stawki czynszu za powierzchnię biurową (III kw. 2021) 

 

Źródło: Knight Frank 
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- Z uwagi na wysoką aktywność deweloperów przed pandemią i znaczną ilość 
powierzchni, jaka ma zostać dostarczona na rynek, w ciągu kilku najbliższych 
kwartałów oczekiwany jest wzrost współczynnika pustostanów na większości rynków. 
- Dzięki stabilizowaniu się sytuacji na rynku pracy i dostosowaniu najemców do 
obecnych warunków część ofert podnajmu powierzchni biurowej zostało wycofanych 
z rynku. 
 
- Na większości rynków czynsze wywoławcze utrzymują się na tym samym poziomie. 
Zaobserwowano niewielkie wzrosty na najbardziej rozwiniętych rynkach regionalnych. 
Z kolei rynki, gdzie znacząco wzrósł współczynnik pustostanów, notują spadki 
czynszów wywoławczych za powierzchnie biurowe. 
  

Rynek biurowy we Wrocławiu 

 

 Na koniec września 2021 roku zasoby biurowe Wrocławia utrzymały się na 
niezmienionym poziomie 1,24 mln m kw., co pozwoliło pozostać Wrocławowi na drugim 
miejscu pod względem wielkości wśród rynków regionalnych. Powierzchnia biurowa w 
porównaniu z ubiegłym kwartałem nie zwiększyła się, ponieważ w III kw. 2021 w 
mieście nie oddano do użytku nowych inwestycji.   
 
Około 18% istniejącej podaży powierzchni biurowej we Wrocławiu jest zlokalizowane 
w historycznym centrum miasta, a kolejne 27% w lokalizacjach okołocentralnych. 
Kolejne rejony biznesowe to Zachodni Obszar Biznesu (około 36% całkowitych 
zasobów) oraz obszar wzdłuż Południowej Osi Biznesu (ok. 10% istniejącej podaży), 
zaś pozostałe 9% powierzchni znajduje się poza wymienionymi obszarami 
koncentracji. 
 
W kolejnych kwartałach rynek biurowy we Wrocławiu będzie zyskiwał nowoczesne 
powierzchnie biurowe. W budowie znajduje się około 170.000 m kw., z czego ok. 35% 
ma zostać ukończone do końca roku. Na widoczny spadek planowanej nowej podaży 
w kolejnych latach ma wpływ niepewna sytuacja gospodarcza związana z pandemią 
oraz wstrzymywanie przez inwestorów rozpoczęcia kolejnych inwestycji. Łącznie do 
końca 2023 roku planowane jest oddanie prawie 170.000 m kw. nowoczesnej 
powierzchni biurowej, jednak harmonogramy realizacji inwestycji uzależnione są od 
zmieniającej się sytuacji rynkowej.  
 
Po spowolnieniu rynku w wyniku pandemii, od początku 2021 roku aktywność 
najemców na wrocławskim rynku biurowym rośnie z kwartału na kwartał. W okresie od 
lipca do września 2021 roku podpisano umowy na 28.500 m kw.. W III kwartale 2021 
roku znaczną część podpisanych umów stanowiły nowe kontrakty wynoszące około 
65% całego wolumenu transakcji w tym okresie, a 20% stanowiły renegocjacje.  Od 
początku 2021 roku wynajęto we Wrocławiu prawie 75.000 m kw.. Pomimo braku 
nowych inwestycji oddanych w minionym kwartale do użytku, współczynnik 
pustostanów wzrósł w porównaniu z II kw. 2021 roku i na koniec września 2021 roku 
wyniósł 14,9% (wzrost o 0,8 pp. kw/kw oraz wzrost o 0,6 pp. r/r). Najniższy wskaźnik 
powierzchni niewynajętej odnotowano w obszarze wzdłuż Południowej Osi Biznesu – 
10%, natomiast najwyższy w obszarze Zachodnim Obszarze Biznesu – 18,7%. 
 
Czynsze wywoławcze we Wrocławiu w III kw. 2021 roku pozostają na stabilnym 
poziomie wahając się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m kw. miesięcznie. Możemy 
jednak zauważyć, że w niektórych budynkach biurowych zaczynają pojawiać się oferty 
droższe, powyżej 16,00 EUR za m kw. miesięcznie. 

Tabela 5: Dane rynkowe (III kw. 2021) 

  III kw. 2021 kw/kw r/r 

Zasoby powierzchni biurowych* (m kw.) 1.242.564 0,8% 0,6% 

Nowa podaż (m kw.) 0 -100% -100% 
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Skumulowana nowa podaż od początku roku (m kw.) 11.810 - -79% 

Średnia roczna podaż z ostatnich 5 lat (m kw.) 108.932 - - 

Podaż w budowie (m kw.) 169.156 - - 

Pustostany** 15,0% 0,8 0,7 

Popyt na powierzchnię biurową (m kw.) 28.533 17% -38% 

Skumulowany popyt od początku roku (m kw.) 74.393 - -32% 

Średni roczny popyt z ostatnich 5 lat (m kw.) 142.262 - - 

Stopy kapitalizacji za najlepsze aktywa typu "prime" 5,75-6,75% 

Warunki najmu 

Czynsz wywoławczy za powierzchnię biurową - klasa A 13-16 EUR 

Czynsz wywoławczy za powierzchnię biurową - klasa B 10-13 EUR 

Czynsz wywoławczy - centrum miasta 10-16 EUR 

Czynsz wywoławczy - poza centrum 10-16 EUR 

Opłaty eksploatacyjne za powierzchnię biurową 11-21 PLN 

Zachęty oferowane przez właścicieli budynków w 
przypadku 5-cio letnich umów najmu 

 - budżet na aranżację powierzchni: wykończenie pod klucz,  
 - okres bezczynszowy (1,5 miesiąc/rok umowy),  

 - kontrybucja finansowa 
*zmiana oprócz nowej podaży uwzględnia usuwanie obiektów, które przestały spełniać standardy nowoczesnej powierzchni i włączanie do 
zasobów obiektów, które w efekcie modernizacji zostały dostosowane do standardów nowoczesnej  

**zmiana kw/kw oraz zmiana r/r wyrażona w punktach procentowych 

Źródło: Knight Frank 

Wykres 7.  Skumulowana roczna podaż powierzchni biurowej we Wrocławiu 

 

Źródło: Knight Frank 
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Wykres 8.  Popyt na powierzchnię biurową we Wrocławiu 

 

Źródło: Knight Frank 

Wykres 9. Współczynnik pustostanów na rynku biurowym we Wrocławiu 

 
Źródło: Knight Frank 
 

Trendy rynkowe  - Stabilizacja zainteresowania najemców pomimo pandemii. 
 
- Mimo braku nowej podaży i wzrostu zainteresowania najemców, wskaźnik 
pustostanów wzrósł. 
 
- Przewidywany wzrost czynszów w najbliższych kwartałach, mimo dużej powierzchni 
dostępnej od zaraz. 
  

Projekty 
konkurencyjne 

1.5 Knight Frank przeprowadził analizę rynku w celu wskazania aktualnie oferowanych 
istniejących projektów biurowych, które mogą zostać uznane za porównywalne do 
przedmiotowej inwestycji pod względem standardu oraz lokalizacji. Stanowią one 
punkt odniesienia do ustalenia rynkowej stawki czynszu dla przedmiotowej 
nieruchomości. 
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Knight Frank zidentyfikował również projekty na etapie realizacji zlokalizowane w 
sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości, które mogą stanowić atrakcyjną 
alternatywę dla najemców rozważających relokację w przyszłości. Przedstawił 
również planowane inwestycje. 
  

Mapa 1.  Lokalizacja projektów konkurencyjnych do przedmiotowej nieruchomości 

  

 

Przedmiotowa nieruchomość  Istniejące projekty W budowie  Planowane 

Źródło: Knight Frank 
 

  Projekt 
Data 
ukończenia 

Powierzchnia biurowa 
(m²) 

Czynsz 
wywoławczy  
(/m²/miesiąc) 

Właściciel 

1 Centrum Południe I 3 kw. 2020 23.662 14,95-15,50 EUR 
Skanska Property Poland Sp. z 
o.o. 

2 Retro Office House 2 kw. 2018 18.150 14,00 EUR Globalworth Poland 

3 Brama Oławska 3 kw. 2022 14.056 15,00-16,00 EUR Tower Inwestycje 

4 Centrum Południe II 4 kw. 2023 20.000 do negocjacji 
Skanska Property Poland Sp. z 
o.o. 

5 Infinity 3 kw. 2023 22.036 14,90 EUR 
Avestus Real Estate,Tristan 
Capital Partners 

6 Mid Point 71 4 kw. 2021 36.900 do negocjacji Echo Investment 
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1. Centrum Południe I     

  

 

Adres ul. Powstańców Śląskich 45-71 

Właściciel 
Skanska Property Poland Sp. z 
o.o. 

Powierzchnia biurowa 23.662 m² 

Dostępna powierzchnia biurowa 6.972 m² 

Data ukończenia 3 kw. 2020 

Wywoławcze stawki czynszu 14,95-15,50 EUR/m²/miesiąc 

Opłaty eksploatacyjne 17 PLN/m²/miesiąc 

Parking podziemny 100 EUR/miejsce/miesiąc 

 
2. Retro Office House     

  

 

Adres ul. Piłsudskiego 69-73 

Właściciel Globalworth Poland 

Powierzchnia biurowa 18.150 m² 

Dostępna powierzchnia biurowa 1.733 m² 

Data ukończenia 2 kw. 2018 

Wywoławcze stawki czynszu 14,00 EUR/m²/miesiąc 

Opłaty eksploatacyjne 18 PLN/m²/miesiąc 

Parking podziemny 50-75 EUR/miejsce/miesiąc 

  
3. Brama Oławska     

  

 

Adres ul. Oławska 35 

Właściciel Tower Inwestycje 

Powierzchnia biurowa 14.056 m² 

Dostępna powierzchnia biurowa 4.747 m² 

Data ukończenia 3 kw. 2022 

Wywoławcze stawki czynszu 15,00-16,00 EUR/m²/miesiąc 

Opłaty eksploatacyjne 21 PLN/m²/miesiąc 

Parking podziemny 110 EUR/miejsce/miesiąc 

  
4. Centrum Południe II     

  

 

Adres ul. Powstańców Śląskich 45-71 

Właściciel 
Skanska Property Poland Sp. z 
o.o. 

Powierzchnia biurowa 20.000 m² 

Dostępna powierzchnia biurowa b/d 

Data ukończenia 4 kw. 2023 

Wywoławcze stawki czynszu do negocjacji 

Opłaty eksploatacyjne b/d 

Parking podziemny b/d 
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5. Infinity     

  

 

Adres ul. Nabycińska 2 

Właściciel 
Avestus Real Estate,Tristan Capital 
Partners 

Powierzchnia biurowa 22.036 m² 

Dostępna powierzchnia biurowa 17.356 m² 

Data ukończenia 3 kw. 2023 

Wywoławcze stawki czynszu 14,90 EUR/m²/miesiąc 

Opłaty eksploatacyjne 18 PLN/m²/miesiąc 

Parking podziemny 95 EUR/miejsce/miesiąc 
  
 
 
 

6. Mid Point 71     

  

 

Adres ul. Powstańców Śląskich 9 

Właściciel Echo Investment 

Powierzchnia biurowa 36.900 m² 

Dostępna powierzchnia biurowa 29.300 m² 

Data ukończenia 4 kw. 2021 

Wywoławcze stawki czynszu do negocjacji 

Opłaty eksploatacyjne b/d 

Parking podziemny b/d 

Rynek inwestycyjny 
 

 W III kwartale 2021 w nieruchomości komercyjne w Polsce zainwestowano ponad 

1,53 mld euro. W rezultacie pierwsze trzy kwartały 2021 r. zamknęły się 

wolumenem inwestycji w wysokości 3,57 mld euro. Jest to wynik o 11% niższy niż 

w analogicznym okresie 2020 r., choć należy pamiętać, że ubiegłoroczne 

transakcje napędzane były projektami rozpoczętymi w rekordowym 2019 r. Wynik 

III kwartału 2021 r. odzwierciedla dobrą sytuację na rynku komercyjnym i 

świadczy o odporności sektora nieruchomości w obliczu utrzymujących się 

zawirowań gospodarczych związanych z pandemią COVID-19. 

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku największym 

zainteresowaniem inwestorów cieszył się sektor magazynowy i biurowy, których 

strategie pozostają niezmienione i opierają się na stabilności sektora oraz 

relatywnie niskim ryzyku. Dodatkowo rośnie zainteresowanie rynkiem PRS, który 

przyciąga uwagę coraz większej grupy inwestorów, a transakcje potwierdzają 

atrakcyjność polskiego rynku najmu. 

53% wolumenu transakcji w III kwartale 2021 r. dotyczyło sektora magazynowego 

– sektora, który w ostatnim czasie odnotował rekordowe wyniki zarówno pod 

względem podaży, jak i popytu. Najlepszy historyczny wynik w branży, 2,6 mld 

euro, zanotowano w 2020 roku. Jest to w dużej mierze reakcja inwestorów na 

rozwój rynku e-commerce, wzmocnionego jeszcze w dobie pandemii COVID-19. 

Aktywność inwestorów w trzech kwartałach 2021 r. była równie wysoka, co 

doprowadziło do wolumenu transakcji w wysokości 1,7 mld EUR. Najbardziej 

pożądanymi aktywami są nadal portfele magazynowe oraz projekty BTS z długimi 

umowami najmu. Transakcje zamknięte od stycznia do września 2021 r. obejmują 

m.in.: zakup BTS Castorama w Strykowie przez Savills Investment Management, 
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sprzedaż 7R City Flex w Rzeszowie do PAREF, zakup Portfela Duo projektów 7R 

w Siemianowicach i Sosnowcu przez M7 RE, sprzedaż projektu TDP Park 

Piaseczno pod Warszawą do funduszu Hines, zakup dużego centrum 

logistycznego pod Warszawą A2 Warsaw Park przez Savills Investment 

Management. 

Kolejne 28% wolumenu inwestycji w III kwartale 2021 r. stanowiły nieruchomości 

biurowe, z transakcjami sięgającymi 425 mln EUR. Największymi transakcjami w 

tym okresie były m.in.: zakup Alchemii Neon w Gdańsku przez niemiecki fundusz 

DWS, sprzedaż Biur przy Willi do KGAL, zakup portfela 11 projektów grupy 

BUMA przez Partners Capital / REINO Capital, sprzedaż przez Immofinanz 

portfela 4 nieruchomości węgierskiej spółce Indotek, sprzedaż przez Metropolitan 

Office do funduszu Morgan Stanley, sprzedaż części Browarów Warszawskich 

(część Warzelni) niemieckiemu funduszowi DEKA. 

W III kwartale 2021 r. odnotowano również kolejne transakcje w sektorze PRS, 

które w ¾ roku zaowocowały ponad 593 mln EUR. Nie jest on jednak 

uwzględniany w całkowitym wolumenie transakcji inwestycyjnych ze względu na 

strukturę finansowania tych transakcji w formule „forward finance”, czyli jedynie 

obowiązek nabycia nieruchomości, gdzie stroną finansującą proces jest nabywca 

do czasu zakończenia jego budowy. Ostatnie miesiące przyniosły wzrost 

aktywności inwestorów w Polsce. Głównymi czynnikami napędzającymi rynek są 

ograniczona podaż wysokiej jakości produktów inwestycyjnych oraz ogromny 

potencjał polskiego rynku, który pozostaje bardzo konkurencyjny w stosunku do 

rynków Europy Zachodniej. Skala inwestycji nabiera tempa, a do głównych 

transakcji zawartych w 2021 roku należą: umowa pomiędzy funduszem 

Heimstaden Bostad a Budimeksem finalizująca zakup 2500 lokali za ponad 300 

mln euro, umowa zawarta pomiędzy fińskim deweloperem YIT a inwestorem z 

krajów skandynawskich NREP. Przedmiotem tej ostatniej transakcji jest budowa i 

sprzedaż ok. 1000 lokali na wynajem, głównie w Warszawie, przy czym 

zakończenie pierwszego z nich planowane jest na koniec 2022 roku. 
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Wykres 10. Wolumen inwestycyjny w Polsce w latach 2007-2021 

 

Źródło: Knight Frank 

 

 

 Wartość transakcji inwestycyjnych rynku handlowego w III kwartale 2021 r. 

wyniosła ponad 181 mln euro, czyli około 12% całkowitego wolumenu transakcji, 

podobnie jak w 2020 r., lecz znacznie mniej niż w latach poprzednich. Wyniki 

sektora związane są z obecną sytuacją gospodarczą. Brak możliwości 

prowadzenia przez kilka miesięcy działalności handlowej w dużych centrach 

handlowych, zwolnienie najemców z opłat czynszowych oraz brak wsparcia dla 

wynajmujących sprawiają, że cały sektor handlu tradycyjnego stanął przed 

szeregiem wyzwań. Parki handlowe i małe projekty typu convenience stanęły w 

defensywie przed pandemią. W ostatnim czasie obserwujemy pewne 

zainteresowanie i chęć inwestowania kapitału w centra handlowe, ale z myślą o 

ich repozycjonowaniu lub przebudowie. Zakup portfelowy czterech nieruchomości 

przez EPP za ponad 100 mln euro przejął większościowy udział w strukturze 

transakcji na rynku detalicznym. Dodatkowo kilka mniejszych transakcji 

dyskontowych zostało zawartych przez fundusze oportunistyczne. 

Obecna sytuacja gospodarcza na świecie spowodowana pandemią ma istotny 

wpływ na poziom stóp kapitalizacji. Najlepsze nieruchomości logistyczne 

wyceniane są na 4,25-4,75%, a najlepsze nieruchomości typu BTS z długimi 

umowami najmu od 4,25% do 4,50%, z tendencją do kompresji. W sektorze 

biurowym najlepsze aktywa mogą obecnie osiągać stopy kapitalizacji na poziomie 

około 4,50-4,75% - w porównaniu do negocjacji z początku 2020 r., które 

kształtowały się w przedziale 4,25% - 4,35%. 

IV kwartał 2021 r. pozostaje nieznany, choć można się spodziewać, że 

nieruchomościami w Polsce będą cieszyły się duże zainteresowanie funduszy z 

Europy, USA, Chin i Singapuru. Sytuację rynkową i związane z nią trendy będą 

kształtować szereg czynników – przede wszystkim ewolucja globalnej sytuacji 
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epidemicznej, nałożone ograniczenia, reżimy sanitarne oraz dokonywane wybory 

dotyczące powrotu pracowników do biur 

Wykres 11. Stopy kapitalizacji „prime” 

 
Źródło: Knight Frank 

Transakcje 
inwestycyjne 

14.10 Ostatnie transakcje inwestycyjne w sektorze biurowym w miastach regionalnych 

zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Tabela 6: Wybrane transakcje inwestycyjne w miastach regionalnych w Polsce – biurowce 

Nr. Nieruchomość Nabywca Data 
Cena  

[milion EUR] 

Cena 

EUR/m2 

Stapa 

zwrotu  

1 Zabłocie Business Park A, Kraków Uniqa 3 kw. 2019 29,5 2.602 ok. 6,50% 

2 O3 Business Park 3, Kraków EPP/ Henderson Park 3 kw. 2019 47,2 2.497 sub. 7,00% 

3 Podium Park I, Kraków Globalworth 4 kw. 2019 44,0 2.378 7,00% 

4 Nowa Kamienica, Kraków M7 Real Estate 4 kw. 2019 7,7 2.112 ok. 7,50% 

5 Diamante Plaza, Kraków Catalyst Capital 1 kw. 2020 20,0 1.818 ok. 9,00% 

6 High 5ive II, Kraków Credit Suisse 1 kw. 2020 125,0 3.298 ok.5,75% 

7 Katowice Business Point, Katowice 
Adventum 

International 
1 kw. 2020 34,5 1.985 8,60% 

8 
Equal Business Park A,B,C, 

Krakow 

Apollo-Rida (30%) JV 

with Ares (70%) 
2 kw. 2020 99,5 2.019 8,81% 

9 
Silesia Business Park A,B, 

Katowice 
ISOC 2 kw. 2020 51,0 2.061 ok.. 8,50% 

10 
Atrium (Graniczna 54, Katowice), 

Katowice 
M7 Real Estate 3 kw. 2020 16,0 1.088 ok. 10,00% 

11 Astris, Kraków Corum XL 4 kw. 2020 28,8 2.133 ok. 7,10% 

12 Podium Park II, Kraków Globalworth 4 kw. 2020 45,0 2.406 7,00% 

13 Brama Portowa, Szczecin FLE GmbH 1 kw. 2021 22,5 1.718 ok. 9,00% 

4.50%

5.25%

4.25%

0.00%

3.00%

6.00%

9.00%

12.00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q3
2021

Biuro Handel Magazyny



 

 
 

Operat szacunkowy │ „Wielka 27”, ul. Powstańców Śląskich/ ul. Wielka, Wrocław │KF Ref: 212/2021-2022 Strona 37 
Przygotowany dla i2 Development S.A.│4 lutego 2022 r.  

Nr. Nieruchomość Nabywca Data 
Cena  

[milion EUR] 

Cena 

EUR/m2 

Stapa 

zwrotu  

14 Alchemia Neon, Gdańsk DWS 1 kw. 2021 86,2 2.424 7,20% 

15 Waterside, Gdańsk Alides REIM BV 1 kw. 2021 9,45 1.014 11,00% 

16 Szyperska Office Center, Poznań INVESTIKA 1 kw. 2021 31,8 1.672 ok. 9,00% 

17 
Buma Wrocław & Kraków (9 

bulidings and 2 under construction) 

Partners Capital via 

REINO 
1 kw. 2021 200,0 2.000 7,50-8,00% 

18 Adama Asnyka 9, Kraków Paref 2 kw. 2021 2,38 2.723 6,60% 

19 Skalar Office Center, Poznań -brak danych  2 kw. 2021 14,0 707 - 

20 Gustawa Eiffel’a 10, Gliwice Kupiec 3 kw. 2021 1,42 749 - 

Źródło: Knight Frank 

Komentarz i.  W przeciągu ostatnich 18 miesięcy roku transakcje w sektorze biurowym w miastach 

regionalnych wskazywały stopy kapitalizacji w przedziale 5,75% - 11,0%. 

Transakcje 

nieruchomościa

mi podobnymi 

ii.  W odniesieniu do wycenianej nieruchomości, za najbardziej podobne możemy uznać 

poniższe transakcje: 

Tabela 7: Wybrane transakcje obiektami porównywalnymi z Wrocławia 

Nieruchomość 
Powierzchnia 

GLA m2 
Nabywca Data 

Cena  
[milion EUR] 

Cena 
EUR/m2 

Stopa % 

Aquarius Business House       25.551     CBRE GI 4 kw. 2019 71,0 2.779 7,0% 

Skanska Ofiice Portfolio: 
Nowy Targ Wrocław 

      22.860     Credit Suisse 4 kw.  2019 81,5 3.565 5,5% 

City One       12.019     Uniqa 2 kw. 2020 35,4 2.947 6,2% 

Podium Park, Krakow 10.700 Globalworth 4 kw. 2020 45,0 2.406 7,0% 

 

14 Określenie wartości rynkowej nieruchomości 

Zakres wyceny 

Zakres wyceny  Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu wg 

stanu na dzień wyceny. Dodatkowo, zgodnie ze zleceniem przygotowano opinię o 

wartości przy założeniu ukończenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

Rodzaj określanej wartości 

Wartość 

rynkowa 

i.  Podstawę niniejszej wyceny stanowi wartość rynkowa. 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997  

nr 115 poz. 741 wraz z późniejszymi zmianami) określa wartość rynkową 

nieruchomości, definiując jako: 

„Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny 

można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach 

rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar 
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zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się 

w sytuacji przymusowej.” 

 ii.  Wartość rynkową nieruchomości określono bez uwzględniania kosztów transakcji 

kupna-sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. 

Uwarunkowania wyceny 

 i.  Z uwagi na rozpoczęty proces inwestycyjny wyceny dokonano w podejściu 

mieszanych, metodą pozostałościową.  

Oszacowano także opinię o wartości po ukończeniu inwestycji i oddaniu do 

użytkowania. 

Metodologia wyceny 

Wybór 

metodologii 

ii.  Wartość rynkowa nieruchomości została oszacowana przy zastosowaniu podejścia 

mieszanego, metody pozostałościowej, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania 

inwestycji. 

Opinię o wartości nieruchomości po ukończeniu realizacji inwestycji i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie oszacowano w podejściu dochodowym, metodą 

inwestycyjną, z uwzględnieniem zawartej umowy najmu oraz warunków rynkowych, 

przy użyciu oprogramowania Argus Enterprise. 

Podejście 

mieszane 

 

iii.  Podejście mieszane, metodę pozostałościową stosuje się do określania wartości 

rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane 

polegające na budowie, modernizacji, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego. 

Metoda 

pozostałościow

a 

iv.  Wartość określa się jako różnicę wartości nieruchomości po wykonaniu określonych 

dla danej nieruchomości robót (wartość po zakończeniu realizacji prac) oraz wartości 

przeciętnych kosztów tych robót uzyskiwanych na rynku nieruchomości podobnych. 

Wartość nieruchomości po realizacji przedsięwzięcia jest kalkulowana na podstawie 

podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej. 

Koszty przedsięwzięcia zawierają łączne koszty budowy i dostosowania 

infrastruktury, honoraria specjalistów, koszty finansowania oraz zysk inwestora.  

Wartość nieruchomości po realizacji przedsięwzięcia 

minus Koszty przedsięwzięcia wliczając zysk inwestora 

wynik: Wartość nieruchomości w chwili obecnej 

Podejście 

dochodowe  

v.  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wraz z późniejszymi 

zmianami przy zastosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość 

dochodu uzyskiwanego lub możliwego do uzyskania z czynszów i innych dochodów 

z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz z nieruchomości podobnych. 

Metoda 

inwestycyjna 

vi.  Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości 

przynoszącej dochód z czynszów, którego wysokość można określić na podstawie 

analizy kształtowania się rynkowych stawek czynszowych za najem lub dzierżawę. 

Ponadto zastosowano technikę dyskontowania strumieni dochodów, którą stosuje się 
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do określania wartości nieruchomości, dla których wartość dochodu ulegnie  

w przewidywanej przyszłości zmianie. W niniejszym opracowaniu zmiana ta stanowi 

następstwo zmian wygaśnięcia umów najmu i zawarcia nowych na warunkach 

rynkowych. 

Program Argus 

Enterprise 

vii.  Do sporządzenia niniejszej opinii, wykorzystano program Argus Enterprise, który 

opiera się na technice wyceny ‘hardcore’. Jest to wywodząca się z rynku brytyjskiego 

technika wyceny, która dzieli osiągane przychody z czynszu na 2 części: 

● część „core” – jest to ta część czynszu, uważana za stabilną i możliwą do 

utrzymania w dłuższym okresie czasu; 

● część „froth” - jest to część czynszu, która znajduje się powyżej czynszu core, 

czyli przychód ryzykowny, a w długiej perspektywie trudny do utrzymania.   

Część czynszu stabilna kapitalizowana jest w nieskończoność, a wszelkie możliwe 

do osiągnięcia nadwyżki nad czynszem rynkowym są wyceniane przy stopie 

ustalonej w zależności od stopnia ryzyka i dyskontowane na dzień dzisiejszy. 

 viii.  Podstawowa formuła wyceny w tej technice wygląda następująco: 
WR = [DON x 1/r] + [(MR-DON) x 1/r x (1+r)-n], gdzie: 

• WR – wartość rynkowa 

• DON – dochód operacyjny netto 

• MR – czynsz rynkowy możliwy do osiągnięcia z nieruchomości 

• r – stopa kapitalizacji 

• n – liczba lat od daty wyceny do przejścia na czynsz rynkowy (tzw ‘ reversion’). 

14.1 Określenie opinii o wartości nieruchomości przy założeniu ukończenia 

inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

Założenia do 

wyceny 

13..1 

 

 

Oszacowania opinii o wartości nieruchomości dokonano w oparciu o otrzymane 

dokumenty i informacje odnośnie podpisanej umowy najmu oraz na podstawie 

aktualnych trendów rynkowych. 

W oparciu o powyższe dane, dla celów niniejszej wyceny przyjęto przedstawione 

poniżej następujące założenia. 

Powierzchnia 

najmu 

 W tabeli poniżej przedstawiono powierzchnie najmu brutto (powiększone o 

współczynnik powierzchni wspólnych) zgodnie z zestawieniem powierzchni  

otrzymanym od właściciela nieruchomości.  
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Tabela 8: Zestawienie powierzchni najmu  

Wielka 27 Powierzchnia najmu m2 

Parter 

                         105.27     

                           87.75     

                         117.39     

1. piętro                          641.60     

2. piętro                          795.37     

3. piętro                          795.37     

4. piętro                          795.37     

5. piętro                          753.01     

6. piętro                          686.35     

7. piętro                          686.35     

8. piętro                          686.35     

9. piętro                          673.33     

10. piętro                          686.35     

11. piętro                          691.67     

Razem 10.276,53 

Liczba miejsc parkingowych 
podziemnych 

49 

Źródło: Zestawienie powierzchni najmu, standard BOMA 

 
Stopień 

wynajęcia 

9..1 Na dzień wyceny budynek biurowy będący w trakcie realizacji jest wynajęty w około 

6% przez jednego najemcę. Najemca zlokalizowany będzie na 1 piętrze. 

Czynsz  

rynkowy 

13..2 Dla potrzeb niniejszej wyceny przyjęliśmy czynsze rynkowe w oparciu o analizę 

obiektów podobnych zlokalizowanych we Wrocławiu. 

  W poniższej tabeli przedstawiono wybrane stawki czynszu za nowoczesne 

powierzchnie biurowe oraz miejsca parkingowe z zawartych w ostatnim czasie umów 

najmu. 
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Tabela 9: Wybrane rynkowe stawki czynszu - biura 

Lokalizacja 
Rodzaj 

powierzchni / 
Branża 

Rok 
rozpoczęcia 

umowy 
najmu 

Długość 
umowy 

(miesiące) 
GLA [m2] 

Czynsz 
[EUR/m2/szt.] 

Wrocław Biuro 2019 60 3,414 13.63 

Wrocław Biuro 2019 42 3,291 14.60 

Wrocław Biuro 2019 42 3,291 14.57 

Wrocław Biuro 2020 60 2,685 13.50 

Wrocław Biuro 2021 84 2,580 14.00 

Wrocław Biuro 2019 62 1,921 13.57 

Wrocław Biuro 2021 60 1,903 13.00 

Wrocław Biuro 2021 84 1,827 13.25 

Wrocław Biuro 2019 65 1,441 13.25 

Wrocław Biuro 2019 60 1,246 13.50 

Wrocław Biuro 2019 60 1,243 13.97 

Wrocław Biuro 2019 60 1,119 14.25 

Wrocław Biuro 2019 62 1,026 13.24 

Wrocław Biuro 2020 81 891 14.72 

Wrocław Biuro 2021 48 739 13.50 

Wrocław Biuro 2019 60 622 13.90 

Wrocław Biuro 2019 60 621 14.11 

Wrocław Biuro 2019 51 511 13.97 

Wrocław Biuro 2019 50 345 14.72 

Wrocław Biuro 2019 60 212 17.39 

  

Tabela 10: Wybrane rynkowe stawki czynszu - usługi  

 13..3 Lokalizacja Rodzaj 
powierzchni / 

Branża 

Rok 
rozpoczęcia 

umowy najmu 

Długość 
umowy 

(miesiące) 

GLA [m2] Czynsz 
[EUR/m2/s

zt.] 

Wrocław Kantyna 2022 120 442 12.00 

Wrocław Handel  2021 120 375 13.20 

Wrocław Kantyna 2019 146 243 16.71 

Wrocław Kantyna 2019 128 243 16.60 

Wrocław Handel  2019 60 147 13.18 

Wrocław Handel  2021 60 133 14.25 

Wrocław Handel  2019 36 120 20.21 

Wrocław Handel  2019 37 63 19.29 

Wrocław Handel  2021 36 63 16.00 

Wrocław Handel  2019  -  60 12.92 

Wrocław Handel  2020 60 56 14.00 
 

 13..4 Analiza stawek czynszu z ostatnio zawartych umów najmu wykazała, że stawki za 

powierzchnie biurowe wahają się w przedziale 13,00– 17,39 EUR/m2 oraz 
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powierzchnie w parterze do 20 EUR/m2. Z rynku lokalnego docierają sygnały o 

wzrostach stawek czynszów w przyszłości.  

 13..5 Mając na uwadze powyższe, w wycenie przyjęto następujące założenia odnośnie 

czynszu rynkowego. 

Tabela 11: Czynsz rynkowy 

Rodzaj powierzchni 
Czynsz rynkowy  

(EUR/m2, miejsce parkingowe) 

Powierzchnia biurowa 2 p. – 6 p. 14,50 

Powierzchnia biurowa 7 p. – 10 p. 15,00 

Powierzchnia biurowa 11 p. – 14 p. 15,75 

Powierzchnia usługowa 18,00 

Przedszkole 13,20 

Parking podziemny 100,00 

 
  Roczny czynsz rynkowy z przedmiotowej nieruchomości oszacowano w łącznej 

wysokości 1.908.317 EUR. 

 

Program najmu  Założyliśmy, że na dzień zakończenia realizacji inwestycji i oddania do użytkowania, 

budynek będzie wynajęty na poziomie 57%. 

Założono, że 23% powierzchni najmu zostanie wynajęte po 12 miesiącach od dnia 

oddania budynków do użytkowania, a kolejne 20% po 18 miesiącach.  

 

Okres 

bezczynszowy 

13..6 Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Klienta,  popisana umowa najmu z 

przedszkolem i żłobkiem przewiduje 10-miesięczny okres zwolnienia z czynszu. 

Ponadto, w niniejszej wycenie, jako dodatkową zachętę, założono okres 8 miesięcy 

zwolnienia z czynszu dla każdego najemcy powierzchni i miejsc parkingowych. 

Dla 80% powierzchni najmu i miejsc parkingowych założono przedłużenie umów 

najmu na okres kolejnych 5 lat z uwzględnieniem stawki rynkowej oraz 8-

miesięcznego zwolnienia z czynszu. 

Dla 20% powierzchni najmu  i miejsc parkingowych zastosowano 9-miesięczną 

przerwę w najmie i kolejną 5-letnią umowę z uwzględnieniem czynszu rynkowego 

oraz 8-miesięcznego zwolnienia z czynszu 

 

Koszty wolnej 

powierzchni 

13..7 Na potrzeby niniejszej wyceny założono koszty utrzymania wolnych powierzchni na 

poziomie 4 EUR/m2. 

 

Koszty agencji 

wynajmującej 

13..8 Dla powierzchni rotującej oraz miejsc parkingowych po zakończeniu umów najmu 

przyjęto koszty agencji wynajmującej w wysokości 20% rocznego czynszu 

rynkowego możliwego do uzyskania z tych powierzchni. 

Koszty agencji przy pierwszej komercjalizacji obiektu zostały uwzględnione w 

budżecie inwestycyjnym. 

 

Rezerwa na 

nieprzewidziane 

wydatki 

13..9 Dodatkowo założono koszty związane z nieprzewidywalnymi wydatkami 

uwzględniające między innymi różnego rodzaju naprawy, ewentualnie koszty 
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niepokrywane przez najemców w wysokości 1,5% czynszu generowanego przez 

nieruchomość od trzeciego roku trwania prognozy do nieskończoności. 

Koszty 

odświeżenia 

powierzchni 

13..10 Mając na uwadze obecne uwarunkowania rynkowe założyliśmy koszty odświeżenia 

dla powierzchni rotującej w wysokości 250 EUR/m2 oraz 200 EUR/m2 dla najemców 

przedłużających umowy. 

Koszty tzw. „initial fitout” zostały uwzględnione w budżecie inwestycyjnym. 

Stopa 

kapitalizacji  

13..11 Analizę stopy kapitalizacji oparliśmy o informacje dotyczące głównie transakcji 

inwestycyjnych, które miały miejsce w ostatnim czasie. Uwzględniliśmy również 

oczekiwania uczestników rynku nieruchomości w Polsce. 

Szacując stopę kapitalizacji zostały wzięte pod uwagę następujące czynniki: 

● przeznaczenie budynku – budynek o funkcji biurowo – usługowej; 

● specyfikację techniczną – budynek biurowy klasy A z parkingiem; 

● bardzo dobrą lokalizację i ekspozycję nieruchomości przy ul. Powstańców 

Śląskich; 

● stopień zaawansowania inwestycji; 

● obecną sytuację na rynku biurowym we Wrocławiu oraz popyt na nowoczesną 

powierzchnię biurową w mieście. 

Uwzględniliśmy także oczekiwania banków i innych instytucji finansowych 

zapewniających finansowanie dla podobnych projektów, a także funduszy, które 

zainwestowały w rynek nieruchomości w Polsce. 

Do kapitalizacji czynszu zastosowano stopy wejściowe „core” na poziomie: 

• 5.75% dla powierzchni wynajętej na dzień oddania budynku do użytkowania 

(ok. 57% łącznej powierzchni najmu); 

• 6.00% dla powierzchni, dla której założono program najmu: 12 -18 miesięcy. 

Wynikowa stopa kapitalizacji (RY – reversionary yield) czynszu rynkowego  

wynosi 7.04%. 

Powyższa stopa RY uzyskana została jako stosunek przychodów wynikających  

z czynszów rynkowych przy pełnym wynajęciu nieruchomości (1.908.317 EUR) do 

wartości nieruchomości (27.100.000 EUR). 

Opinia o 

wartości 

nieruchomości 

przy założeniu 

ukończenia prac 

i uzyskania 

pozwolenia na 

użytkowanie  

13..12 Na podstawie powyższych założeń, wartość nieruchomości przy założeniu 

ukończenia prac i uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynosi:  

27.100.368 EUR ≈ 27.100.000 EUR 

(słownie: dwadzieścia siedem milionów sto tysięcy euro) 

co wg kursu NBP z dnia 25 stycznia 2022 = 4,5821 zł wynosi: 

124.180.000 zł 

(słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) 
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  Wartość nieruchomości przy założeniu ukończenia prac i uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie oszacowano przy pomocy podejścia dochodowego, metody 

inwestycyjnej, na podstawie obowiązujących warunków rynkowych. 

Określona wartość na 1 m2 powierzchni najmu na poziome 2.637 EUR/m2 znajduje 

się poniżej przedziału cen jaki został określony na rynku, zaś stopa reversionary 

yield na poziomie 7,04% znajduje się powyżej przedziału stóp, jaki został określony 

przez transakcje inwestycyjne podobnymi budynkami biurowymi we Wrocławiu w 

okresie ostatnich 2 lat (tabela poniżej). 

Najbardziej podobną transakcją pod względem powierzchni najmu jest transakcja 

nr 3 dotycząca budynku City One. Należy zwrócić uwagę na fakt, że budynek jest 

wynajęty najemcom i położony w lepszej centralnej lokalizacji.  

Tabela 12: Transakcje inwestycyjne we Wrocławiu 

Nieruchomość 
Powierzchnia 

GLA m2 
Nabywca Data 

Cena  
[milion EUR] 

Cena 
EUR/m2 

Stopa % 

Aquarius Business 
House 

      25.551     CBRE GI 
4 kw. 
2019 

71,0 2.779 7,0% 

Skanska Ofiice Portfolio: 
Nowy Targ Wrocław 

      22.860     Credit Suisse 
4 kw.  
2019 

81,5 3.565 5,5% 

City One       12.019     Uniqa 
2 kw. 
2020 

35,4 2.947 6,2% 

14.2 Określenie wartości rynkowej nieruchomości  

 i.  Wartość rynkową nieruchomości oszacowano w podejściu mieszanym, metodą 

pozostałościową z uwzględnieniem stopnia zaawansowania inwestycji. 

Podejście 

mieszane 

ii.  Podejście mieszane, metodę pozostałościową stosuje się do określania wartości 

rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane 

polegające na budowie, modernizacji, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego.  

Wartość określa się jako różnicę wartości nieruchomości po wykonaniu określonych 

dla danej nieruchomości robót (wartość po zakończeniu realizacji prac) oraz wartości 

przeciętnych kosztów tych robót uzyskiwanych na rynku nieruchomości podobnych. 

Wartość nieruchomości po realizacji przedsięwzięcia jest kalkulowana na podstawie 

podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej. 

Koszty przedsięwzięcia zawierają łączne koszty budowy i dostosowania 

infrastruktury, honoraria specjalistów, koszty finansowania oraz zysk inwestora.  

             Wartość nieruchomości po realizacji przedsięwzięcia                                           

minus Koszty przedsięwzięcia wliczając zysk inwestora                                    

wynik: Wartość nieruchomości w chwili obecnej 

Budżet 

inwestycji 

iii.  Budżet na realizację inwestycji obejmuje wszelkie koszty, które zostaną poniesione 

przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (całkowity koszt inwestycji). 

Założenia do budżetu przygotowano w oparciu o informacje dostarczone przez 

inwestora (w szczególności w zakresie planowanych kosztów twardych oraz 

poniesionych nakładów na dzień wyceny) oraz odniesiono do faktycznie 
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poniesionych kosztów zrealizowanych, jak i będących w trakcie realizacji 

porównywalnych budynków. 

Powierzchnia 

najmu 

 Dla potrzeb wyliczenia kosztów realizacji inwestycji przyjęto powierzchnię najmu na 

poziomie 10.276,53 m2. 

  Koszty realizacji niniejszego przedsięwzięcia zostały oszacowane na poziomie 

92.601.882 zł (bez zysku dewelopera). 

  W skład kosztów realizacji inwestycji wchodzą następujące elementy. 

Koszty budowy  Koszty budowy wraz z kosztami zagospodarowania terenu zostały oszacowane w 

oparciu o specyfikację przedsięwzięcia i parametry obiektu w wysokości 5.300 za m2 

powierzchni najmu. Zawierają one całkowite koszty budowy realizowanej inwestycji, 

koszty zagospodarowania terenu, koszty infrastruktury.   

Ponadto założono koszty fit – out w wysokości 1.200 zł/m2 powierzchni najmu. 

Powyższe koszty znajdują się w przedziale aktualnych warunków rynkowych. 

Okres budowy  Przyjęto okres realizacji – 18 miesięcy.  

Rezerwa na 

nieprzewidziane 

prace budowla 

 Nie sposób przewidzieć wysokości wszystkich kosztów, które mogą pojawić się 

w trakcie realizacji prac budowlanych. Nieprzewidywalne zmiany w trakcie budowy 

mogą spowodować wzrost kosztów. Brak rezerwy na pokrycie takich kosztów mógłby 

spowodować zastój w realizacji budowy, aż do momentu znalezienia dodatkowego 

źródła finansowania. Z reguły koszty te szacowane są na 3-10% całkowitych kosztów 

budowlanych, w zależności od skali i rodzaju przedsięwzięcia.  

Biorąc pod uwagę wielkość planowanej inwestycji, dla celów przedmiotowej analizy 

przyjęto rezerwę w wysokości 5% całkowitych kosztów budowy.  

Profesjonalna 

obsługa 

projektu 

 

 Koszty te związane są z zarządzaniem projektem, kontrolą przepływów finansowych 

i kosztów, a także jakości wykonywanych prac. Są to również koszty osób 

koordynujących prace kierowników budowy oraz przygotowujących i nadzorujących 

postęp realizacji inwestycji. 

Na prace zespołu specjalistów w łącznej wysokości 3,00% kosztów budowy wraz  

z rezerwą, składają się: 

● nadzór konstrukcyjny (1,50%); 

● nadzór techniczny (1,50%). 

Prace 

architektoniczne 

 Pozycja ta obejmuje koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej 

takiej jak: 

● Koncepcja architektoniczna oraz zagospodarowanie terenu dla proponowanej 

inwestycji; 

● Szczegółowy projekt budowlano-inżynieryjny. 

Powyższe prace oszacowano w wysokości 3,5% kosztów budowy wraz z rezerwą. 

Inni specjaliści 
 

 Pozycja ta obejmuje koszty przygotowania różnego rodzaju materiałów 

marketingowych, koszty agencji, jak i doradztwo prawne i księgowe.  

Na prace zespołu specjalistów składają się: 

● marketing i promocja w wysokości 0,5% budżetu; 
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● koszty agencji w wysokości 25% przychodu rocznego; 

● obsługa prawna i księgowa w wysokości 20.000 zł na każdy miesiąc realizacji 

inwestycji. 

Koszty 
finansowania 
 

 Opłaty te obejmują prowizje bankowe poniesione na rzecz banku finansującego  

w momencie podpisania umowy kredytowej (1%) oraz odsetki należne bankom (4%).  

Koszt finansowania zawiera w sobie ubezpieczenie, które powinno pokryć 

ewentualne koszty w okresie realizacji przedsięwzięcia w przypadku trudności  

z kontynuowaniem prac budowlanych wynikających z nieprzewidzianych 

okoliczności. Opłaty z tytułu ubezpieczenia z reguły stanowią około 0,1% całkowitych 

kosztów budowy. 

Inne koszty 
 

 Koszty administracyjne, w tym koszty podatku od nieruchomości - 20.000 zł na każdy 

miesiąc realizacji inwestycji.  

Kontrybucja dla najemców: 250 euro/mkw powierzchni najmu. 

Zysk 

dewelopera 

 W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji założono, iż koszty budowy należy 

powiększyć o zysk dewelopera realizującego inwestycję w wysokości 20% 

całkowitych kosztów budowy. 

Koszty realizacji 

inwestycji 

 Koszty realizacji inwestycji wraz z zyskiem dewelopera na poziomie 20% 

oszacowano w wysokości 111.122.259 zł (24.251.382 EUR).  

Koszty 

poniesione 

 Zgodnie z oświadczeniem kierownika budowy, prace budowlane na przedmiotowej 

inwestycji są zaawansowane w 54%. Przyjmujemy, że zaawansowanie rzeczowe 

inwestycji jest równe finansowemu. 

Wynik końcowy wraz z uzasadnieniem 

Inwestycja Wielka 27 zł 

Wartość nieruchomości po ukończeniu realizacji budowy 124 176 596 zł 

(-) Koszty do poniesienia 42 597 882 zł 

(-) Zysk dewelopera 18 520 376 zł 

Wartość rynkowa 63 058 337 zł 

Po zaokrągleniu 63 060 000 zł 

 

Wartość 

rynkowa 

przedmiotu 

wyceny 

 Na podstawie powyższych założeń, wartość rynkowa nieruchomości objętej księgą 

wieczystą nr WR1K/00201673/7, obejmująca działkę ewidencyjną gruntu nr 30 

oszacowana w podejściu mieszanym, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania 

inwestycji, na dzień wyceny tj. 25 stycznia 2022 r. wynosi: 

63 060 000 zł  

(słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) 

co wg kursu NBP z dnia 25 stycznia 2022 = 4,5821 zł wynosi: 

13 760 000 EUR 

(słownie: trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy euro) 
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  Szczegółowe kalkulacje zamieszczono w Załączniku 7 do niniejszego operatu. 

SARS-Cov-2  Pandemia COVID-19 oraz podjęte środki związane z jej zwalczaniem miały i nadal 

ma wpływ na globalną gospodarkę i rynki nieruchomości na całym świecie. Niemniej 

jednak na dzień wyceny niektóre rynki nieruchomości odnotowały niższe wolumeny 

transakcji i płynność, co daje możliwość znalezienia dowodów rynkowych w wycenie. 

Niniejsze wyjaśnienie zostało zamieszczone w celu zapewnienia przejrzystości 

i uwzględnienia sytuacji rynkowej na dzień wyceny. Biorąc pod uwagę możliwe 

dalsze nagłe zmiany warunków rynkowych w odpowiedzi na zmiany sytuacji 

związanej z dalszym rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, w szczególności 

podkreślamy znaczenie daty wyceny w wycenie nieruchomości. 

15 Klauzule 

 i. ● Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został jedynie w celu określonym  

w punkcie 2 i nie może zostać wykorzystana do innego celu niż wskazany bez 

pisemnej zgody Knight Frank Sp. z o.o. 

● Niniejszy operat szacunkowy podaje wartość rynkową przedmiotu wyceny na 

dzień 25 stycznia 2022 r. Późniejsze zmiany prawne lub rynkowe nie zostały 

uwzględnione. 

● Nie dokonaliśmy przeglądu materiałów archiwalnych dotyczących przedmiotowej 

nieruchomości takich jak stare mapy/plany nieruchomości gruntowej.  

● Nie badaliśmy też historii użytkowania nieruchomości gruntowej. 

● Niniejszy operat szacunkowy uwzględnia stan nieruchomości na dzień 

przeprowadzenia oględzin. 

 ii. ● Zakładamy, że prawo własności gruntu nie podlega nadzwyczajnym lub 

ograniczonym warunkom, prawo to może być udowodnione, a jego stosowanie 

jest zgodne z prawem. 

● Nasza wycena nie uwzględnia żadnych kosztów związanych z ewentualnym 

zanieczyszczeniem gruntu, jakie mogłyby być poniesione przez właściciela.  

W przypadku istnienia takich zanieczyszczeń na przedmiotowej nieruchomości 

lub w jej sąsiedztwie jej wartość może ulec obniżeniu 

● Niniejsza wycena nie uwzględnia żadnych umów finansowych lub obciążeń 

hipotecznych, którym nieruchomość może podlegać. 

● Przyjmujemy odpowiedzialność za umiejętność, staranność i dokładność 

oczekiwaną od zawodowego rzeczoznawcy majątkowego, ale nie przyjmujemy 

żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich. 

● Niniejszy operat szacunkowy może być publikowany na stronie internetowej 

Emitenta oraz może stanowić część dokumentu informacyjnego opublikowanego 

na stronie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (‘GPW’) 

w związku z notowaniem obligacji Zamawiającego w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez GPW. Operat szacunkowy może być także 

udostępniany potencjalnym inwestorom przed datą emisji obligacji z 
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zastrzeżeniem jednak, że nie wiąże się to z rozszerzeniem odpowiedzialności 

Przyjmującego na podmioty inne niż Zamawiający. 

● Żadna część niniejszego operatu szacunkowego nie może być powielana  

w jakimkolwiek innym opublikowanym dokumencie, okólniku i prospekcie lub 

oświadczeniu jak wskazany powyżej bez pisemnej zgody Knight Frank Sp. z o.o. 

co do formy i treści, w jakiej może się ukazać.  

● Niniejszy operat szacunkowy jest przeznaczony do wyłącznego użytku 

Zamawiającego. Powinien być traktowany jako poufny również przez osoby 

trzecie, doradców firmy, ministerstwa czy inne urzędy państwowe, które mogą 

zażądać wglądu do operatu. 

● Jakiekolwiek odejście od powyższych założeń może mieć poważny wpływ na 

wyniki przedmiotowej wyceny. 
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16 Podpisy autorów operatu szacunkowego 
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Załącznik 1 - Zasady ogólne stosowane do wszystkich wycen 

przeprowadzanych przez Knight Frank 

 



 

 
 

 

 

Załącznik 2 - Polisa ubezpieczeniowa OC 

 



 

 
 

 

 

Załącznik 3 - Obszary ryzyk związanych z wycenianą nieruchomością 

 i.  Poniżej przedstawiamy nasze wnioski i komentarze odnośnie możliwości 

zabezpieczenia emisji obligacji i obszaru ryzyk związanych z wycenianą 

nieruchomością. Należy zaznaczyć, iż nasza opinia nie może być traktowana, jako 

wyczerpująca i należy ją odróżnić od oceny przydatności nieruchomości dla 

zabezpieczenia emisji obligacji. Analiza stopnia pokrycia i adekwatności kapitałowej 

oraz źródeł przychodu dla zabezpieczenia emisji należy do obowiązków emitenta. 

Żadna część naszych wniosków i opinii nie powinna stanowić wyłącznej podstawy 

do podejmowania indywidualnych decyzji czy działań na nieruchomości.  

Przedstawione wnioski stanowią integralną część operatu szacunkowego i powinny 

być czytane jedynie z całą jego treścią. 

Lokalizacja  

i otoczenie 

ii.  Dobre położenie przedmiotowej nieruchomości we Wrocławiu, przy ul. Powstańców 

Śląskich, bardzo dobra dostępność komunikacyjna. 

Sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości jest zróżnicowane, znajdują się budynki 

mieszkaniowe, handlowo-usługowe, budynki biurowe. 

Stan 

nieruchomości 

iii.  Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. 

Należy zwrócić uwagę na rozbieżność występującą w wypisie z rejestru gruntów i w 

księdze wieczystej w zakresie właściciela nieruchomości. Wg ewidencji gruntów 

właścicielem jest: Wielka 27 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

we Wrocławiu, natomiast wg księgi wieczystej: I2 Powstańców Śląskich Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu. 

Budynek w trakcie realizacji – zaawansowanie prac 48%. Ryzyko związane z 

procesem inwestycyjnym. 

Przeznaczenie 

nieruchomości 

iv.  Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Położona jest na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej. 

Pozwolenie na 

budowę 

 

v.  Dla nieruchomości wydane zostały decyzje zatwierdzające projekt budowlany i 

udzielające pozwolenia na budowę. 

Czynniki 

środowiskowe 

vi.  Podczas inspekcji nieruchomości nie stwierdzono występowania uciążliwości 

zapachowej. 

W miejscu położenia nieruchomości nie występuje zagrożenie powodziowe. 

Umowy najmu vii.  Na dzień wyceny podpisana jedna umowa najmu na ok. 6% powierzchni. Trwają 

negocjacje z potencjalnymi najemcami. W niniejszej wycenie zakładamy, że proces 

komercjalizacji powinien się zakończyć w ciągu 18 miesięcy od dnia oddania do 

użytkowania. 
 

SARS-CoV 2 i.  Pandemia COVID-19 oraz podjęte środki związane z jej zwalczaniem miały i nadal 

ma wpływ na globalną gospodarkę i rynki nieruchomości na całym świecie. Niemniej 

jednak na dzień wyceny niektóre rynki nieruchomości odnotowały niższe wolumeny 



 

 
 

 

 

transakcji i płynność co daje możliwość znalezienia dowodów rynkowych w 

wycenie. 

Niniejsze wyjaśnienie zostało zamieszczone w celu zapewnienia przejrzystości i 

uwzględnienia sytuacji rynkowej na dzień wyceny. Biorąc pod uwagę możliwe 

dalsze nagłe zmiany warunków rynkowych w odpowiedzi na zmiany sytuacji 

związanej z dalszym rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, w szczególności 

podkreślamy znaczenie daty wyceny w wycenie nieruchomości. 

Podsumowanie 

oceny 

przydatności  

ii.  Bardzo dobra lokalizacja przedmiotowej nieruchomości, ekspozycja i dostępność 

komunikacyjna, uzyskane pozwolenie na budowę oraz zaawansowany w 48% 

proces inwestycyjny sugeruje, iż przedmiotowa nieruchomość powinna stanowić 

odpowiednie zabezpieczenie dla emisariusza. 

Analiza SWOT i występujące ryzyka 

Silne strony Słabe strony 

● Dobra lokalizacja, bliska odległość do centrum 

miasta; 

● Bardzo dobra dostępność komunikacyjna; 

● Bardzo dobra ekspozycja; 

● Uzyskane pozwolenia na budowę i 

zaawansowany etap inwestycji; 

● Forma władania – prawo własności gruntu. 

● Podpisana dotychczas jedna umowa najmu na 

ok. 6% powierzchni; 

● Niewielka powierzchnią piętra ok. 700 m2 

ogranicza potencjalną pulę zainteresowanych 

najemców; 

● Konkurencja w sąsiedztwie. 

Szanse Zagrożenia 

● Komercjalizacja obiektu; 

● Duża aktywność najemców na rynku biurowym; 

● Miasta regionalne przyciągają coraz więcej 

najemców. 

● Ryzyko wzrostu cen materiałów budowlanych i 

wykończeniowych; 

● Ryzyko związane z procesem inwestycyjnym; 

● Istniejące budynki biurowe oraz budynki biurowe 

w trakcie realizacji w okolicy przedmiotowej 

nieruchomości; 

● Nieznany przyszły wpływ koronawirusa COVID-

19 na rynek nieruchomości (spowolnienie tempa 

najmu). 

 

Ryzyka związane z metodologią wyceny 

Metoda 

pozostałościowa 

i.  Wartość rynkowa nieruchomości została oszacowana w podejściu mieszanym, 
metodą pozostałościową, którą cechuje duża wrażliwość na zmienność przyjętych 
założeń.  



 

 
 

 

 

Projekty 

konkurencyjne 

i.  Należy zwrócić uwagę, że w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej 
nieruchomości realizowane są budynki biurowe przez Skanska oraz Echo Investment 
(Centrum Południe II oraz Mid Point).  
 

 



 

 
 

 

 

Załącznik 4 - Plan lokalizacyjny 

 
Plan lokalizacyjny / Źródło: www.google.pl/maps 

  
Plan lokalizacyjny / Źródło: www.google.pl/maps 

http://www.google.pl/maps


 

 
 

 

 

Załącznik 5 - Dokumentacja fotograficzna 

  

  



 

 
 

 

 

  

  



 

 
 

 

 

  

  



 

 
 

 

 

Załącznik 6 - Dokumenty prawne 

 

 



 

 
 

 

 

Załącznik 7 - Kalkulacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


