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1. Nieruchomość jako twór geometryczny

Na początku wypada jednoznacznie określić przed-
miot zainteresowania. Problem w tym, że od definicji wy-
maga się bezwzględnej ścisłości, którą zapewnia wyłącznie 
posłużenie się modelem matematycznym. Skonstruowanie 
takiego niemal zawsze jest jednak trudne. W technice, 
w metrologii wyróżnia się modelowanie lingwistyczne 
(opisanie), graficzne (dokumentacja techniczna), fizyczne 
(warunki otoczenia), co skonsumować musi ostatecznie 
model matematyczny. Rzecz w tym, że nieruchomość 
doczekała się już opisania modelowego w postaci mode-
lu prawnego, modelu ekonomicznego, modelu rynkowego, 
modelu bankowego, modelu fiskalnego, aż po emocjonalny, 
polityczny, koniunkturalny itd. Model matematyczny musi 
posiadać cechy uniwersalne, niezniszczalne, ponadczaso-
we, co jest trudne do pojęcia, niedającej się oszacować ilo-
ści dla tych, dla których matematyka jest intelektualnym 
balastem. Niedawno piszący te słowa, doprowadzony do 
desperacji wywołanej matematyczną niewiedzą studenta, 
rzucił pytanie: ile wynosi iloczyn 7 × 8? Odpowiedź (stu-
denta) zabrzmiała: „kalkulatora przy sobie nie mam, więc 
nie odpowiem, a mózgu mojego nie zamierzam zaśmiecać 
sobie tabliczką mnożenia. To dobre dla prymitywów”. No 
cóż!? W Imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, enter.

Egipskie freski, pochodzące z około 1400 lat p.n.e. 
pokazują, że szczególnie szanowany wówczas geodeta 
(biała peruka) miał, jako podstawowy przyrząd mierniczy, 
sznur, podzielony za pomocą węzłów na 12 równych od-
cinków1. W jakim celu?

Na parędziesiąt stuleci przed Pitagorasem powstał 
matematyczny model trójkąta prostokątnego, co w znanej 
mi współczesnej angielskiej literaturze nazywa się meto-
dą 3, 4, 5 (rys. 3). No pewnie! Przecież pod warunkiem, ale 
i dzięki temu, że trójkąt jest prostokątny.

1 K. Sawicki, Pięć wieków geodezji polskiej, Warszawa 1964.

Zbudowanie takiego trójkąta w terenie za pomocą 
sznura, łańcucha czy taśmy oznaczało pozyskanie kąta 
prostego drogą elementarnego zabiegu liniowego.

Rysunek 3. Idea metody 3, 4, 5
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Prehistoryczni geodeci w ten sposób wyznaczali kąt 
prosty. Oto dowód, że nawet tak z pozoru prymitywny 
model matematyczny posiada znamiona nieśmiertelności. 

Twierdzę, że to właśnie umiejętność zbudowania mo-
delu matematycznego umożliwiła powstanie fenomenu 
o dzisiejszej nazwie system katastralny. Może nie? Zna-
leziono mapę katastralną, wykonaną na glinianej tablicz-
ce w 3800 r. p.n.e. w dzisiejszym Iraku, gdzie wówczas, 
w dolinie Eufratu i Tygrysu, kwitła niezwykła cywilizacja 
babilońska. 

Twierdzę też, że w momencie, ginącym w mroku 
prehistorii, gdzieś funkcjonujący władca NN, komuś NN, 
za coś przyznał władanie nad fragmentem powierzchni 
ziemi. Jak wynika z greckiej mitologii2, z otchłani nie-
bytu jako pierwsza wyłoniła się Matka Gaja, wszystko 
żywiąca, płodna Matka Ziemia, Pani o piersi szerokiej, 
Władczyni elementów, Najstarsza z Bóstw, Praźródło 
wszelkiego życia. No i stało się! Matka Ziemia zaczęła 
być parcelowana.

2 W. Markowska, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1968.
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Zrodziło to natychmiastowe pytania: gdzie? ile? 
komu?

Pytanie „co?” nie miało racji bytu, ponieważ po-
wierzchnia Matki Ziemi miała wszelkie cechy pierwotno-
ści. Natomiast pytanie „gdzie?”, to już technika, matema-
tyka i w efekcie mapa. Pytanie „ile?”, to znowu technika 
i matematyka, z koniecznością udzielenia odpowiedzi 
wyrażonej liczbami, w zdefiniowanych jednostkach. Py-
tanie „komu?” stało się praźródłem najsilniejszego z dzi-
siejszych praw cywilnych (prawa własności), chroniącego 
miliony wydzielonych z powierzchni Matki Ziemi frag-
mentów. Stąd można wyprowadzić współczesną definicję 
nieruchomości, zanim to jednak nastąpi – garść konstata-
cji.

Pierwszą z nich stanowi przekonanie, już powszechne 
i w zasadzie bezdyskusyjne, że na początku wszystkiego 
do czego zdolny jest dotrzeć umysł najbardziej genialne-
go współczesnego człowieka znajdował się chaos. Do dziś 
jest on nośnikiem bałaganu, nieporządku, a nade wszyst-
ko przypadku, mianem którego obarcza się wszelkie zda-
rzenia, od zarania dziejów doświadczające ludzi często 
straszliwymi skutkami (trzęsienia ziemi, tajfuny, powo-
dzie, zarazy itp.).

Pierwotna bezsilność wobec chaosu sprawiła, że lu-
dzie uwierzyli, iż przypadkiem rządzą siły nadprzyro-
dzone („od powietrza, głodu, moru, ognia i wojny, nagłej 
i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas Panie”), które 
zapewne kierują się nieznanymi ludziom prawami. Prawa 
te ludzie zaczęli odkrywać, opisywać, przewidywać ich 
skutki, próbować im przeciwdziałać.

Przeświadczeniu, że „Bóg gra w kości”, to jest wła-
da przypadkiem3, towarzyszyło uporczywe poszukiwanie 
czynnika łagodzącego skutki działania chaosu. Pytanie 
nie poszło w kierunku – czy Bóg gra w kości, ale jak gra. 
W dalszej części tej pracy nieco miejsca poświęcono teorii 
chaosu, przeżywającej od kilkudziesięciu lat błyskotliwy 
rozkwit.

W tym miejscu nadeszła pora na drugą konstatację. 
Skutki działania chaosu odczuwać zaczęła rosnąca gwał-
townie ilość mieszkańców Naszej Planety Ziemi, której 
powierzchnia, nazywana ziemią lub gruntem, lawinowo 
była parcelowana, a nawet rozszarpywana. Zapewne wów-
czas uznano, że skoro skutkiem działania chaosu są do-
kuczliwości wywołane nieporządkiem, bałaganem, noszą-
ce przy tym wszelkie cechy przypadku, przeciwdziałanie 
im przez człowieka to ład i porządek. Może gdzieś ktoś 
znajdzie na glinianej tabliczce wyrytą sentencję o treści: 
„Chaos jest prawem Natury (Bogów), a porządek jest tęsk-
notą człowieka, daną mu jako dar od Chaosu”.

Może dzięki temu pojawiło się zapotrzebowanie na 
zbudowanie systemu porządkującego gospodarowanie 
ziemią. W dniu dzisiejszym nosi on nazwę: system ka-
tastralny4. Twierdzę, że właśnie dzięki temu pojawił się 
w świecie porządek ilościowy, kwantyfikujący jakość. Za-

3 Słowa Alberta Einsteina, [w:] I. Stewart, Czy Bóg gra w kości, 
Warszawa 2001.

4 J. Gaździcki, Systemy katastralne, Warszawa 1995.

cytuję tutaj prof. J. Gaździckiego, który napisał: „Systemy 
katastralne są historycznie ukształtowanymi systemami 
informacyjnymi niezbędnymi do gospodarowania podsta-
wowymi dobrami ludzkości: ziemią i związanymi z nią 
obiektami trwałymi. Są one również instytucjami chro-
niącymi prawa ludzi do tych dóbr.

Potrzeby w dziedzinie systemów katastralnych rosną 
w miarę narastania negatywnych skutków dotychczaso-
wych procesów cywilizacyjnych, które prowadzą do prze-
ludnienia globu ziemskiego i dewastacji środowiska natu-
ralnego. Świadczą o tym następujące dane odnoszące się 
do roku 1992:
 – w ciągu minionych 40 lat ludność świata podwoiła się, 

osiągając liczbę 5,3 miliarda; w okresie następnych 
40 lat prawdopodobnie ulegnie dalszemu podwojeniu,

 – do końca obecnego stulecia liczba wielkich miast li-
czących ponad 10 milionów ludności będzie zapewne 
większa od 20,

 – około 10% potencjalnie żyznej, nadającej się do upra-
wy ziemi stało się nieużytkami wskutek działalności 
człowieka,

 – ponad 20 milionów hektarów lasów tropikalnych jest 
corocznie niszczonych,

 – około 1,3 miliarda ludzi ma dostęp tylko do wody ska-
żonej.
Dotkliwy brak sprawnie funkcjonujących systemów 

katastralnych odczuwany jest przede wszystkim tam, 
gdzie zachodzą istotne przemiany polityczne, ekonomicz-
ne i społeczne”. W 2011 r. liczba ludności na świecie wy-
nosiła 7 mld.

Należy zwrócić uwagę na okoliczność, że powstaniu 
systemu katastralnego towarzyszyło uświadomienie sobie 
przez ludzi faktu, iż ziemia to wspólne dobro ludzkości 
i choć służy ze swej natury osiąganiu dalszych dóbr, jej 
zasoby są generalnie rzecz biorąc stałe, niepomnażalne. 
Wręcz przeciwnie! W efekcie niewłaściwego gospoda-
rowania zasoby ziemi ulegać mogą degradacji lub nawet 
unicestwieniu. Jeżeli na pytania o lokalizację działki ewi-
dencyjnej lub nieruchomości odpowiada jednoznacznie 
mapa ewidencyjna, a stosowne rejestry informują o ich 
wymiarach, wyrażonych w obowiązujących jednostkach 
powierzchni lub kubatury, czym spełniana jest funkcja 
geometryczna katastru, to jego funkcja prawna umożliwia 
odpowiedź na pytanie o podmiot, któremu przypisano tę 
nieruchomość. Oznacza to udokumentowane obowiązują-
cym prawem odpowiedzi na pytania: komu nieruchomość 
lub działkę przypisano i kto jest jej właścicielem lub wła-
dającym?

Systemy katastralne budowano z myślą o wszystkich, 
którzy mają prawo do ziemi, z czego wynikają określone 
prawa i obowiązki związane z jej gospodarowaniem.

System katastralny musi jednoznacznie ujawniać 
przedmioty władania w sensie ich charakterystyk jako-
ściowych (rodzaj, wyposażenie, zabudowa uzbrojenie) 
oraz ilościowych (powierzchnia, kubatura) oraz sytu-
acyjnych (położenie, dostęp), jak i wiązkę praw oraz 
obowiązków przypisanych jednoznacznie określonemu 
podmiotowi.
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Termin kataster, wywodzący się z łacińskiego cata-
strum, doczekał się wielu definicji i interpretacji. W Polsce 
to jednoznacznie rozumiane pojęcie zastąpiono w 1955 r. 
kontrowersyjnym terminem ewidencja gruntów i budyn-
ków. Pomimo że stopniowo wraca się do pojęcia kataster, 
to właśnie ten termin z chwilą nadania mu formy przy-
miotnikowej zaczął budzić niechęć i przerażenie.

Bezsensowny termin podatek katastralny, rozumia-
ny jako podatek od wartości nieruchomości, czyni z kata-
stru w oczach społeczeństwa demona i kata.

Do zmierzania ku celowi, jakim jest jednoznaczne 
zdefiniowanie nieruchomości jako tworu przestrzennego, 
skutecznie przeszkadza nieład terminologiczny zwią-
zany z posługiwaniem się historycznym terminem kata-
ster. W swej pierwotnej postaci był to system rejestracji 
nadań ziemskich opisujących owo nadanie (dzisiaj – nie-
ruchomość), wymieniający władającego i definiujący ro-
dzaj oraz wielkość obciążeń. Znaleźć można tłumaczenie, 
pochodzącego z wczesnego średniowiecza słowa „capi-
tastrum”, oznaczającego „wykaz pogłównego”. W miarę 
upływu czasu wymagania w stosunku do katastru zmie-
niły się, a jego funkcje rozszerzyły. Nie ulega wątpliwo-
ści, że posługując się dzisiejszą terminologią, katastrowi 
nadano u jego zarania funkcję fiskalną, którą pełni do 
dziś, tworząc podstawę wymiaru podatków. Stąd zasadna 
nazwa: kataster fiskalny.

Funkcji fiskalnej katastru towarzyszyć musiała na-
tychmiast funkcja informacyjna, dotycząca zarówno pod-
miotów, jak i przedmiotów nieruchomości. W miarę upły-
wu czasu kataster musiał wykształcić samodzielną funkcję 
prawną, zadaniem której stało się rejestrowanie praw do 
nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że od czasu usta-
nowienia (znów posługując się dzisiejszą terminologią) 
pierwszego w historii prawa rzeczowego (własność) na 
pierwszej w historii nieruchomości, dziś na współczesnej 
nieruchomości ustanowić można (w Polsce), oprócz dwóch 
praw rzeczowych, jeszcze wiele innych praw. Stąd pojęcie 
katastru prawnego.

Funkcja informacyjna katastru nieruchomości mu-
siała się rozbudować głównie za sprawą przyrostu demo-
graficznego, skutkiem czego pierwotne nieruchomości 
stawały się w niezwykle szybkim tempie przedmiotem 
podziału, a następnie również transakcji. Wówczas ter-
min ten utracił swój sens na rzecz katastru gruntowego. 
Jego przedmiotem były działki lub parcele rozdzielone 
granicami władania, które mieściły się w dowolnej ilości 
w podstawowych granicach pierwotnej nieruchomości. 
Wówczas niezbędna stała się potrzeba ścisłego dokumen-
towania przebiegu granic władania oraz terenowej stabi-
lizacji lub sygnalizacji ich przebiegu. Wtedy pojawił się 
termin „pomiar katastralny”, którego celem było licz-
bowe opisanie każdej działki lub parceli, łącznie z poda-
niem jej powierzchni. Ponieważ powierzchnia ziemi pod-
legała lawinowemu rozwojowi infrastruktury, rejestracji 
wymagało położenie wzniesionych budynków i budowli, 
powstać musiał zarówno kataster budynków, jak i np. ka-
taster urządzeń podziemnych. Sposoby zagospodarowa-
nia powierzchni stały się tak różnorodne, że pojawiła się 

potrzeba odrębnego dokumentowania poszczególnych 
zjawisk oraz rozszerzenia grona odbiorców. Kataster 
gruntów musiał służyć nie tylko celom prawnym i fiskal-
nym, ale również administracyjnym, gospodarczym, pla-
nistycznym, społecznym.

Wywołać to musiało:
 – instytucjonalizację katastru gruntów i nadanie mu 

charakteru urzędowego, co skutkowało w wielu pań-
stwach powstaniem urzędów katastralnych o zasię-
gu ogólnokrajowym,

 – zbudowanie jednolitych państwowych norm tech-
nicznych, unifikujących pomiary katastralne, zasady 
funkcjonowania urzędów katastralnych i formy doku-
mentów w drodze wydania obligatoryjnych instrukcji 
katastralnych,

 – objęcie całych terytoriów jednolitym systemem po-
miarowym w celu pozyskiwania danych katastral-
nych, służących do tworzenia ogólnie dostępnych 
map katastralnych i ksiąg katastralnych, mających 
charakter dokumentów urzędowych,

 – utrzymywanie danych katastralnych w stanie trwają-
cej aktualności.
Należy zwrócić uwagę, że tak rozumiany kataster 

gruntów nigdy nie posiadał charakteru jednorazowego 
spisu. Za sprawą swej ciągłości czasowej oraz jednolitości 
metodycznej i merytorycznej zasłużył na użytą wcześniej 
nazwę: system katastralny.

Można domniemywać, że to właśnie system katastral-
ny stał się prapoczątkiem globalnego zapotrzebowania na 
informację i pomimo, że jego pojemność została wyczer-
pana, zainspirował on do utworzenia dalszych systemów 
informacji o terenie, których niezwykle potrzebne i po-
żądane przez liczne branże produkty, mają nazwę map 
tematycznych. Korzystając z opracowania prof. J. Gaź-
dzickiego5, można odszukać pozycję polskiego systemu 
w schemacie przedstawiającym zagadnienie w ujęciu glo-
balnym.

Rysunek 4. Systemy informacji przestrzennej

Inne systemy
informacji o terenie

Systemy
informacji o terenie

Systemy informacji
przestrzennej

Systemy
informacyjne

Systemy
katastralne 

Systemy informacji
geograficznej

Inne systemy
informacyjne

Międzynarodowa Federacja Geodetów FIG sformuło-
wała następującą definicję Systemu Informacji o Terenie 

5 Ibidem.
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(LIS – Land Information System): „System informacji te-
renowej jest środkiem do podejmowania decyzji o charak-
terze prawnym, administracyjnym i gospodarczym oraz 
pomocą w planowaniu i rozwoju. Składa się on z bazy da-
nych o terenie, utworzonej dla określonego obszaru, oraz 
metod i technik systematycznego zbierania, aktualizowa-
nia i udostępniania danych. Podstawą systemu informacji 
terenowej jest jednolity sposób identyfikacji przestrzennej 
danych w systemie, służący również do łączenia danych 
systemu z danymi innych systemów”.

System katastralny, zdefiniowany wcześniej, groma-
dzi dane niezbędne w gospodarowaniu ziemią i związa-
nymi z nią na trwałe obiektami. Strukturę systemu tworzą 
trzy moduły6:
A  –  moduł opisowy – informacyjno-administracyjno-

-techniczno-fiskalny,
B  – moduł opisowy-techniczno-prawny,
C  – moduł kartograficzny (ściśle techniczny).

Instytucjonalizacja systemu katastralnego, polegająca 
na nadaniu form organizacyjnych tym modułom, prze-
biegała w odmienny sposób w różnych państwach. Przez 
wielu za najkorzystniejszą i najpowszechniejszą struk-
turę uznawana jest ta w postaci zobrazowanej na rys. 5, 
która funkcjonowała w Polsce do 1982 r., kiedy pojawiła 
się ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipote-
ce (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.; dalej: 
KWU). Faktyczny przełom nastąpił jednak za sprawą de-
kretu z 11.10.1946 r., kiedy istniejące w różnych formach 
księgi gruntowe, hipoteczne, gruntowo-wieczyste stały się 
księgami wieczystymi, których prowadzenie powierzono 
sądom powszechnym. Do tego momentu miano do czy-
nienia z pełną integracją systemu katastralnego, w którym 
części opisowe modułów A i B były wspólne, zwarte, jed-
nolite i obejmowały całość zagadnień, łącznie z prawny-
mi. Funkcję instytucjonalną spełniały państwowe urzędy 
katastralne i właśnie stąd wywodzi się skrótowy termin: 
kataster.

Rysunek 5. Struktura pierwotna katastru

A + B 

C

Aktualnie w Polsce obowiązuje struktura, którą cha-
rakteryzuje integralność modułu B, obsługiwanego przez 
sądy powszechne. Natomiast moduły A i C obsługują lub 
nadzorują organy administracji państwowej szczebla pod-
stawowego (rys. 6).

Rysunek 6. Aktualna struktura polskiego katastru

A
B

C

6 Ibidem.

Jeśli prawdą jest, że Polacy wszystkie sprawy zała-
twiają w sześciu etapach, tj.:
 – natchnienie,
 – entuzjazm,
 – zagmatwanie,
 – szukanie winnych,
 – karanie niewinnych,
 – nagradzanie tych, którzy nic nie zrobili,
 – wykrywanie afer towarzyszących przedsięwzięciu,

to potwierdzeniem powyższego jest zapewne, że 
24.9.1947 r. ukazał się dekret o katastrze gruntowym i bu-
dynkowym, a 2.2.1955 r. – dekret o ewidencji gruntów 
i budynków, aby wreszcie 17.5.1989 r. pojawić się mogła 
ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.; dalej: PrGeodU). Wpro-
wadza ona instytucję ewidencji gruntów i budynków, co 
jest jednoznaczne z likwidacją katastru nieruchomości, 
ponieważ za podstawową jednostkę w tej ewidencji przyj-
muje się działkę, która jest przy tym podstawową jednost-
ką podziału ewidencyjnego kraju.

Przedstawiony niżej schemat zwięźle przedstawia 
stan obecny, który cechuje głównie podwójny system reje-
stracji danych, co wymusza bezwzględne zdyscyplinowa-
nie systemów w ramach jednej struktury. Struktura taka 
wymaga jednak:
 – jednolitości przedmiotowej, nazewniczej, porządkowej,
 – sprawnego przepływu danych w obu kierunkach,
 – jednoznacznego systemu eliminacji rozbieżności,
 – unifikacji dokumentu wydawanego stronie.

Stan aktualny, za sprawą sytuacji polityczno-mental-
nej Polski poprzedziły struktury przejściowe, które zosta-
ły przedstawione na rys. 7 i 8. Pierwszą z nich charak-
teryzowało bezwzględne ignorowanie prawa własności, 
co skutkuje obecnie nie tylko lawiną roszczeń, ale nade 
wszystko hamowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
(np. autostrady). Drugą cechował bezmiar niewiedzy tech-
nicznej w kwestii katastru nieruchomości.

Rysunek 7. Struktura przejściowa polskiego katastru (1)

A

C

Rysunek 8. Struktura przejściowa polskiego katastru (2)

B 

C

Burzliwe dzieje Rzeczypospolitej obejmują w ostat-
nim dwustuleciu cztery zabory. Efektem czwartego z nich 
są obecne granice państwa, które otaczają tereny zaborów: 
pruskiego, austriackiego i rosyjskiego. Paradoks przemian 
dziejowych polega na tym, że zaborcy wprowadzili ład 
przestrzenny znany fachowcom jako kataster pruski i ka-
taster austriacki.
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Rysunek 9. Wypis z rejestru gruntów
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Rzecz w tym, że konieczności sięgania po dane po-
chodzące z tych źródeł musi towarzyszyć podstawowa 
wiedza, głównie dotycząca dokładności pochodzących 
stamtąd danych, a tym samym – co dla sporządzające-
go operat szacunkowy najistotniejsze – stopnia zaufania 
do pozyskanych danych. Aż prosi się, by w tym miejscu 
przemycić stosowany przez metrologów termin – poziom 
ufności.

Z tego względu w formie maksymalnie uproszczonej 
przedstawię charakterystykę wymienionych katastrów. 
O tym, dlaczego kwestia ta jest tak ważna, informuje 
przedstawiona mapa (rys. 10), z której wyczytać można 
nie tylko lokalizację poszczególnych katastrów, ale też 

ich potencjał, wyrażony w procentach pokrycia przez nie 
obecnego terytorium RP.

Teren południowej Polski jest szczególnie „uprzywi-
lejowany”, ponieważ znajduje się tu punkt łączący granice 
trzech zaborów, nazwany kiedyś Trójkątem Trzech Cesa-
rzy. U zbiegu Przemszy, Czarnej Przemszy i Białej Przem-
szy znajduje się rozmyty przez naturę kopiec, będący 
granicą między Mysłowicami (zabór pruski) Jaworznem 
(zabór austriacki) i Sosnowcem (zabór rosyjski).

Traktując tę mapę jako wstęp do wiedzy o katastrze 
gruntów, prześledźmy w aspekcie zainteresowań rzeczo-
znawców majątkowych każdy z tych, dla nas pierwotnych, 
katastrów.

Rysunek 10. Fragment mapy ewidencyjnej
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Rysunek 11. Zasięg systemów katastralnych okresu zaborów w Polsce (XIX w.) 

Źródło: 2nd Catastral Congress-Proceeding, Kraków 2003.



1. Operat szacunkowy

Terminu „operat” nie znajdziemy ani w słowni-
ku języka polskiego, ani w żadnym z wydań polskoję-
zycznych encyklopedii. Jedynie w Słowniku wyrazów 
obcych1 znajdujemy zapis, że operat (łac. operatus 
– wykonany) jest przestarzałym określeniem pisemne-
go opisania jakiejś kwestii, zwykle zawierający plan, 
sposób przeprowadzenia, rozwiązania czegoś, elaborat, 
referat. Tymczasem termin „operat pomiarowy” stoso-
wany jest w polskiej geodezji od momentu odzyskania 
niepodległości i adoptowany został do wyceny nieru-
chomości jako „operat szacunkowy” dzięki stosownemu 
zapisowi w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
Zastąpił wcześniej stosowane określenie: raport, oce-
na, opinia, sprawozdanie, ekspertyza, wzorowane na 
ang. apprisal report lub niem. Gu tachten.

Ostatecznie operat szacunkowy jest pisemną opinią 
rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomo-
ści. Operat szacunkowy jest prawnie zastrzeżoną formą 
opinii o wartości nieruchomości oszacowanej w wyni-
ku przeprowadzenia procesu wyceny tej nieruchomości 
i jako taki traktowany jest jako dzieło autorskie twórcy 
(twórców) operatu. Operat szacunkowy jest jedynym 
udokumentowaniem procesem wyceny, posiadając ze 
swej natury moc dowodową dokumentu, co oznacza, że 
sporządzony być musi w formie pisemnej. W kwestii tej 
rozstrzygające są uregulowania GospNierU.

Art. 156. [Operat szacunkowy]
1.  Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opi-

nię o wartości nieruchomości w formie operatu sza-
cunkowego.

1 Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1991.

2.  Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialno-
ści za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego 
celu niż cel, dla którego został sporządzony.

3.  Operat szacunkowy może być wykorzystywany do 
celu, dla którego został sporządzony, przez okres 
12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wy-
stąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne 
zmiany czynników.

4.  Operat szacunkowy może być wykorzystany po upły-
wie okresu, o którym, mowa w ust. 3, po potwierdze-
niu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątko-
wego. Potwierdzenie aktualności operatu następuje 
przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie 
szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go spo-
rządził.

Art. 158. [Dane do katastru]
Rzeczoznawcy majątkowi przekazują z uwzględnie-

niem art. 175. ust. 3 organom prowadzącym kataster nie-
ruchomości wyciągi z wykonanych przez siebie operatów 
szacunkowych, zawierających określenie celu wyceny, 
opisy nieruchomości oraz ich wartości, w terminie 3 mie-
sięcy od dnia ich sporządzenia.

Art. 175. ust 3. [Zasady wykonywania zawodu]
Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę mająt-

kowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią 
tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzy-
skane w toku wykonywania czynności zawodowych 
nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że 
przepisy ustawy lub przepisy odrębnych ustaw stanowią 
inaczej.
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ośmielę się radzić, by wycena jakiejkolwiek nierucho-
mości przez każdego z nas, podejmowana jako konkret-
ne zadanie (zlecenie), polegała na najlepszym możliwie 
poznaniu wycenianej nieruchomości i nieruchomością 
władającego. Da to możliwość uwzględnienia w operacie 
największej ilości czynników, czego dowodem będzie ak-
ceptacja wyniku końcowego przez obydwie zainteresowa-
ne strony i w efekcie zawarcie transakcji kupna-sprzedaży. 
Proponuję tu nowe kryterium jakości operatu szacun-
kowego – skuteczność transakcyjna. Przecież właśnie 
brak skuteczności transakcyjnej operatów szacunkowych 
stanowi główny hamulec w realizacji ambitnego projektu 
budowy nowoczesnej sieci dróg i autostrad. Nieubłagalna, 
choć źle stosowana i dlatego z pozoru ślepa i bezwzględna 
statystyka wskazuje, że średnia sprzedaży gruntów prze-
znaczonych pod drogi, wartość których oszacowali rze-
czoznawcy majątkowi, ledwie przekracza 23%. Oznacza 
to, że dla 77% rozpoczyna się procedura wywłaszczająca, 
a dalej od woławcza, sądowa itd. A dróg z tego powodu 
mało przybywa.

Ten z życia wzięty przykład dowodzi jak ważnym do-
kumentem jest operat szacunkowy. Operat szacunkowy, 
będąc opinią rzeczoznawcy majątkowego o wynikającej 
z celu oszacowania wartości wycenianej nieruchomości, 
jest w świetle obowiązującego prawa jedynym dokumen-
tem o mocy dowodowej w kwestii wartości konkretnej 
nieruchomości. Treść i forma operatu szacunkowego to 
każdorazowa kwestia aktualnie obowiązujących prze-
pisów, dostosowanie się do których w tym zakresie jest 
warunkiem opatrzenia operatu szacunkowego mianem 
poprawny.

Absolutnie ponadkoniunkturalnym, a więc ponadcza-
sowym, jest termin jakość poprawnego operatu szacun-
kowego, którą wyznaczają:

 – wierność odtworzenia stanu nieruchomości w sensie 
ilościowym, jakościowym i mentalnym,

 – generalizacja danych w dostosowaniu do celu wyceny,
 – bezwzględna poprawność metodyczna, gwarantowana 

wyłącznie przez przestrzeganie reguł matematycznych,

 – skuteczność transakcyjna polegająca na tym, że war-
tość przedmiotowej nieruchomości staje się akcepto-
walna dla stron zainteresowanych zamianą określonej 
w operacie szacunkowym wartości w cenę.
Niezwykle ważne jest również to, że operat szacun-

kowy musi określać stan nieruchomości i jej wartość na 
konkretny dzień, identyfikowany z datą sporządzenia 
operatu szacunkowego. Wynika stąd cecha tego szcze-
gólnego dokumentu, który poddawany jest w sensie 
swej skuteczności elementowi upływu czasu. Ponieważ 
tak jest w świecie i obecnie w polsce, głęboki sen ma 
tu stwierdzenie, że operat szacunkowy jest dokumen-
tem o ważności dowodowej trwającej 2 lata od momentu 
jego sporządzenia. W tym okresie może być on przed-
miotem aktualizacji, jeśli wymagają tego określone oko-
liczności.

W świecie rangę operatu szacunkowego podnosi oko-
liczność, że każdy operat szacunkowy firmowany jest 
przez co najmniej dwóch rzeczoznawców (sporządzający 
i weryfikator). Formy tej nie udało się niestety w Polsce 
wprowadzić.

1.1. Podejścia, metody i techniki wyceny

Cechą charakterystyczną polskiej filozofii wyceny 
nieruchomości jest jej trójstopniowa gradacja: podejścia, 
metody, techniki, co ilustruje niżej przedstawione zesta-
wienie.

Rozdział ten autor postanowił zilustrować sześcio-
ma operatami szacunkowymi, wykonanymi przez rze-
czoznawcę majątkowego Adama Bartyzela, posiadają-
cego 18-letni staż w czynnym uprawianiu tego zawodu 
i 13-letni jako wykładowca akademicki na kierunku Wy-
cena Nieruchomości. 

Wybór operatów ilustruje polską filozofię i metodykę 
wyceny, ale też sposób i styl sporządzania operatu sza-
cunkowego, co może być pomocne zarówno adeptom, jak 
i praktykom rzeczoznawstwa majątkowego.  
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1.1.1. Zestawienie podejść, metod i technik stosowanych w wycenie nieruchomości (podstawa)
Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunko-

wego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.)

Tabela 7

1. Podejście porównawcze 2. Podejście dochodowe 3. Podejście kosztowe 4. Podejście mieszane

Metody Techniki Metody Techniki Metody Techniki Metody Techniki

1.1 
Porównywania 
parami

– 2.1 
Inwestycyjna

2.1.1 
Kapitalizacji 
prostej

3.1 
Kosztów  
odtworzenia

3.1.1 
Szczegółowa

4.1 
Pozostałościowa2.1.2 

Dyskontowa-
nia strumieni 
dochodów

3.1.2 
Elementów 
scalonych

3.1.3
Wskaźnikowa

1.2 
Korygowania 
ceny średniej

– 2.2 
Zysków

2.2.1 
Kapitalizacji 
prostej

3.2 
Kosztów za-
stąpienia

3.2.1 
Szczegółowa

4.2 
Kosztów  
likwidacji

2.2.1
Szczegółowa

2.2.2 
Dyskontowa-
nia strumieni 
dochodów

3.2.2 
Elementów 
scalonych

4.2.2 
Elementów 
scalonych

3.2.3 
Wskaźnikowa

4.2.3 
Wskaźnikowa

1.3 
Analizy  
statystycznej 
rynku

– – – – –

4.3 
Wskaźników 
szacunkowych 
gruntu

Rysunek 63. Model podejścia porównawczego

Analiza wpływu czasu na rynkowe ceny transakcyjne metodą korelacji-regresji liniowej  
w celu udowodnienia lub wykluczenia, związku ceny transakcyjnej z elementami upływu czasu

Udowodniony związek opisuje prosta trendu czasowego. 
Ceny rynkowe skorygować należy na dzień wyceny  

i wprowadzić w tej postaci do obliczeń

Brak związku udowodniony. 
Ceny rynkowe stanowią podstawę obliczeń

Opisać liczbowo (skwantyfikować) sposób dystrybucji poprawek  
w granicach wpływu każdego atrybuty (wagowanie wewnętrzne)

Zwagować atrybuty
(wagowanie zewnętrzne)

Obliczenie wartości nieruchomości wycenianej  
metodą porównywania parami

Obliczenie wartości nieruchomości wycenianej  
metodą korygowanej ceny średniej
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Niebywale ważne w podejściu porównawczym jest 
opatrzenie atrybutów uznanych za decydujące wagami, 
odpowiadającymi swoją wielkością randze atrybutu. Za-
pamiętajmy: im mniej atrybutów (3, 4, 5) tym większa 
pewność uwzględnienia tego, co ważne, tym bardziej, 
że wewnątrz każdego z nich musi nastąpić kolejne zróż-
nicowanie, to znaczy zwagowanie, które tu nazywam 
wewnętrznym. Przykładem jest oczywista sytuacja po-
łożenia mieszkania na kondygnacji, co stanowi na ogół 
najwyżej wagowany atrybut. I właśnie, powstałemu stąd 
kwotowemu oszacowaniu tego atrybutu towarzyszyć musi 
wagowanie wewnętrzne – parter, 1., 2., 3., 4. piętro, ada-
ptowany strych. 

W podejściu porównawczym musi być stosowana 
skala bezwzględna przy wagowaniu zewnętrznym, gdzie 
ocena atrybutu, wyrażona wagą tego atrybutu, wyrażona 
być musi w skali bezwzględnej – dobry, średni, zły, co 
odpowiada sytuacji skali ocen w wydaniu przykładowo 
edukacyjnym.

W wagowaniu wewnętrznym korzystniejsza jest zasa-
da pomiaru względnego. Poziomem odniesienia dla każ-
dego atrybutu jest wówczas nieruchomość wyceniana.

Wówczas skala dystrybucji kwot lub poprawek we-
wnątrz atrybutu odbywa się według niżej opisanego sys-
temu.

lepszy – +

analogia – 0

gorszy – –

Pytamy ZAWSZE o atrybut/cechę nieruchomści 
wycenianej (leszy od porównawczej +, gorszy –).

1.1.2. Procedura postępowania przy stosowaniu 
podejścia porównawczego

1. Poznawszy cel wyceny, szczegółowe opisanie nieru-
chomości wycenianej za pomocą atrybutów determi-
nujących indywidualny ich wpływ na jej wartość.

2. Przeprowadzenie szczegółowej analizy lokalnego 
rynku nieruchomości tworząc, w zgodzie z zasadą 

Ceteris Paribus, zbiór (próbę statystyczną) kilkuna-
stu nieruchomości o zbliżonych atrybutach, które to 
nieruchomości w okresie kilkunastu miesięcy, po-
przedzających moment wyceny stały się przedmiotem 
transakcji, uzyskując w ten sposób udokumentowaną 
wartość transakcyjną (cenę rynkową).

3. Przeprowadzenie ilościowej analizy potwierdzającej 
lub wykluczającej związek między upływem czasu 
i zmianą cen rynkowych nieruchomości (liczbowe 
opisanie lub wykluczenie trendu czasu).

4. Jeśli analiza udowodni występowanie trendu czasowe-
go, poprawić wszystkie zarejestrowane ceny rynkowe 
na datę wyceny. Wszystkie dalsze operacje opierać 
wyłącznie na poprawionych o wpływ elementu czasu 
(trendu czasu) ceny rynkowe.

5. Rozstrzygnięcie, które z atrybutów decydują o cenie 
nieruchomości podobnych do wymienianej (nie wię-
cej niż 4).

6. Obliczenie wag atrybutów określonych wyżej (wago-
wanie zewnętrzne).

7. Matematyczne opisanie sposobu rozdziału poprawek 
w ramach każdego atrybutu (wagowanie wewnętrzne).

8. Liczbowe określenie wartości wycenianej nierucho-
mości, stosując zasady działań na liczbach przybliżo-
nych.

Rysunek 64. Struktura atrybutu

Granica górna

Kwotowa  
wartość atrybutu

Współczynnikowa  
wartość atrybutu

Wagowanie  
wewnętrzne

Granica dolna



Operat szacunkowy 

dotyczący wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej  
– położonej w Katowicach, przy ul. Boya Żeleńskiego 108 C  

wraz z wartością udziału w drodze dojazdowej    

Wartość rynkowa nieruchomości: 

   3 310 000 zł
   słownie: trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy złotych

Autor opracowania: 

   mgr inż. Adam Bartyzel    

Katowice, 4.2.2011 r.
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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Właściciel nieruchomości ...............................................................

Adres nieruchomości Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 108 C

Rodzaj nieruchomości Budynek produkcyjno-biurowo-magazynowy z rampą oraz basen przeciwpożaro-
wy – na działkach budowlanych

Rodzaj konstrukcji obiekt konstrukcji mieszanej – słupowo-murowanej

Powierzchnia użytkowa budynku  
produkcyjnobiurowomagazynowego 2 026  m2

Cel wyceny Celem opracowania jest określenie aktualnej, rynkowej wartości nieruchomości  
–  dla potrzeb hipotecznego zabezpieczenia kredytu bankowego

Powierzchnia gruntu:
dz. Nr 1053/49
dz. Nr 760/49

3005,0 m2

1303,0 m2        KA1K/000...../9

Powierzchnia gruntu:
dz. Nr 748/49 1034/10000 * 5181,0 m2     KA1K/000...../0

Data wyceny 4.2.2011 r

WARTOŚĆ RYNKOWA  
PRZEDMIOTU WYCENY 3 310 000,0 zł
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