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WPROWADZENIE

W wyniku transformacji ustrojowej możliwa jest budowa 
w Polsce nowoczesnego i sprawnie funkcjonującego rynku 
nieruchomości. Kreowanie warunków zapewniających swobodny obrót 
nieruchomościami rozpoczęło się 29 grudnia 1989 roku od 
znowelizowania Konstytucji i wprowadzenia zasady ochrony własności 
przez organa państwowe, ograniczenia wywłaszczania nieruchomości 
wyłącznie do celów publicznych i wprowadzenia obowiązku wypłaty za 
wywłaszczone nieruchomości słusznego odszkodowania. Kolejnymi 
elementami cywilizującymi rynek nieruchomości w Polsce było 
zrównanie w prawach i obowiązkach uczestniczących w obrocie 
rynkowym osób fizycznych i prawnych, zniesienie pojęcia jednostki 
uspołecznionej oraz występujących dotychczas w transakcjach cen 
urzędowych na rzecz cen opartych na wartości rynkowej nieruchomości.

Te i inne rozwiązania prawno-organizacyjne wprowadzone 
w ostatnim dziesięcioleciu spowodowały znaczący rozwój rynku 
nieruchomości. Na 9,2 min zawartych aktów notarialnych ogółem ponad 
5,6 mln (60,3%) dotyczyło nieruchomości. Wraz z rozwojem rynek 
nieruchomości zaczął zgłaszać również zapotrzebowanie na podmioty 
zapewniające profesjonalną jego obsługę. .Pojawiły się instytucje 
wcześniej nieznane w polskiej gospodarce, jak firmy developerskie, 
pośrednicy, zarządcy nieruchomości czy rzeczoznawcy majątkowi. 
W roku 1999 w systemie REGON zarejestrowanych było prawie 100 tys. 
podmiotów zajmujących się obsługą nieruchomości, zatrudniających 
ogółem ok. 250 tys. osób. Świadczy to o dużym znaczeniu rynku 
nieruchomości na gospodarczej mapie Polski, pomimo istnienia 
w dalszym ciągu określonych, w tym prawnych, ograniczeń dotyczących 
obrotu nieruchomościami. Z jednej strony są to ograniczenia dotyczące 
na przykład nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, z drugiej 
zaś określonego postępowania przy zawieraniu niektórych transakcji. 
Prawo wymaga bowiem, aby przy pewnej części transakcji dokonać 
wcześniejszej wyceny nieruchomości. Dotyczy to m.in. sprzedawania lub
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oddawania w wieczyste użytkowanie nieruchomości przez Skarb 
Państwa lub gminę, wywłaszczania nieruchomości czy dokonywania 
przez komornika egzekucji długu z nieruchomości. Oszacowanie 
wartości nieruchomości ma miejsce również m.in. w przypadku ustalania 
lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, 
ustalania opłat adiacenckich, opłat skarbowych i wysokości składek 
ubezpieczeniowych, czy też dla potrzeb zabezpieczenia kredytu.

Rzeczoznawcy majątkowi, poza nielicznymi wyjątkami, mogą 
swobodnie dobierać podejścia, metody i techniki, za pomocą których 
dokonują oszacowania wartości nieruchomości. Wycena nieruchomości 
gruntowych może mieć postać wyceny indywidualnej lub masowej. 
Wycena indywidualna ma miejsce w przypadku szacowania wartości 
pojedynczych nieruchomości. Występują jednak sytuacje, kiedy 
konieczne jest oszacowanie wartości kilku lub nawet kilkunastu tysięcy 
nieruchomości gruntowych w krótkim czasie (praktycznie wymagane jest 
jednoczesne oszacowanie wszystkich nieruchomości). Ustawa
o gospodarce nieruchomościami jednoznacznie wskazuje na konieczność 
zastosowania masowej wyceny w przypadku ustalania wartości 
katastralnej nieruchomości (powszechna taksacja). Jest to związanie 
z liczbą nieruchomości, które stanowić będą przedmiot opodatkowania 
podatkiem katastralnym (około 80 mln). W sposób masowy 
nieruchomości mogą być wyceniane również na potrzeby aktualizacji 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz w przypadku szacowania 
ekonomicznych skutków zmian planów zagospodarowania
przestrzennego. Zasadnicza przewaga masowej wyceny, wykorzystującej 
algorytmy obliczeniowe, w porównaniu do wyceny wielu nieruchomości 
przez grupę rzeczoznawców majątkowych to jednakowe podejście do 
każdej wycenianej nieruchomości i uwzględnienie w jednakowy sposób 
tych samych atrybutów. Zapewnia to wewnętrzną spójność procesu
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wyceny i daje gwarancję, że nieruchomości zostaną wycenione tak samo, 
co jednak nie oznacza, że będą miały taką samą wartość1.

Podstawowym narzędziem w procesie masowej wyceny wydaje 
się być model ekonometryczny. Dokonując oceny modelu, zwraca się 
szczególną uwagę na jakość otrzymywanych wyników. Wartości 
nieruchomości otrzymane w procesie masowej wyceny powinny być jak 
najbardziej zbliżone do wartości rynkowej. Można to osiągnąć tylko 
wówczas, gdy przy konstrukcji modelu ekonometrycznego przestrzegane 
są zasady statystyki matematycznej i teorii analizy danych. Wymaga to 
przeprowadzenia pogłębionej analizy rynku nieruchomości ze 
szczególnym uwzględnieniem jego strony ilościowej.

Głównym celem badawczym pracy jest wykrycie 
prawidłowości w zakresie struktury i współzależności między 
zjawiskami społeczno-ekonomicznymi, które charakteryzują rynek 
nieruchomości gruntowych oraz budowa modelu opisującego 
zależność wartości rynkowej nieruchomości od czynników ją 
determinujących.

Prawidłowości statystyczne są to prawidłowości charakteryzujące 
procesy masowe. Nie można ich wykryć ani opisać dla pojedynczych 
zdarzeń czy obserwacji. Możliwości badania prawidłowości ilościowych 
charakteryzujących określone zjawisko pojawiają się dopiero wówczas, 
gdy zjawisko to odznacza się określoną „masą krytyczną” liczby zdarzeń. 
W związku z tym towarzysząca celowi głównemu pracy teza badawcza 
sprowadza się do stwierdzenia, że dziesięć lat swobodnego 
funkcjonowania rynku nieruchomości gruntowych jest okresem 
wystarczającym, aby występujące na nim procesy charakteryzowały 
się pewnymi prawidłowościami. Wykorzystując narzędzia 
wchodzące w skład metod ilościowych, można nie tylko wykryć 
występujące na tym rynku prawidłowości, ale również je opisać.

1 Por. Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych, Red. 
J. Hozer, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
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Przyjęty w rozprawie cel główny oraz teza badawcza wiążą się 
z określeniem w pracy następujących celów poznawczych:

1. Identyfikacja atrybutów nieruchomości wpływających na jej 
wartość rynkową.

2. Określenie wpływu otoczenia na wartość nieruchomości.

3. Określenie możliwości zastosowania nieklasycznych metod 
ilościowych w analizie wartości rynkowej nieruchomości 
gruntowych.

Przyjęty cel główny, cele pomocnicze i teza badawcza przesądziły 
o konstrukcji rozprawy. Praca składa się z czterech rozdziałów w których 
omówiono zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne związane 
z wartością nieruchomości, oraz metody ilościowe służące do opisu tej 
wartości.

W rozdziale I zatytułowanym Rozwój i funkcjonowanie polskiego 
rynku nieruchomości zdefiniowano pojęcie „rynek nieruchomości”, 
omówiono prawne aspekty jego funkcjonowania, scharakteryzowano 
podmioty i instytucje występujące na tym rynku, a także przybliżono 
warunki udziału cudzoziemców w obrocie nieruchomościami po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

W rozdziale II Nieruchomość gruntowa jako specyficzny 
przedmiot obrotu rynkowego dokonano klasyfikacji nieruchomości 
gruntowych według różnych kryteriów, określono również cechy 
charakterystyczne nieruchomości gruntowych, które wyróżniają je 
spośród innych przedmiotów obrotu rynkowego. W rozdziale tym 
omówiono rodzaje wartości, jakie może mieć nieruchomość gruntowa, 
oraz w szczególny sposób scharakteryzowano różne warianty wartości 
rynkowej nieruchomości gruntowych.

Rozdział III Charakterystyka wybranych metod ilościowych 
wykorzystywanych w analizie wartości rynkowej nieruchomości 
gruntowych jest rozdziałem czysto metodycznym. Przedstawiono w nim 
niektóre metody ilościowe, które mogą być zastosowane do opisu
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kształtowania się wartości rynkowej nieruchomości. Zwrócono 
szczególną uwagę na bardzo rzadko wykorzystywane w tym zakresie 
metody nieklasyczne. Pokazano możliwości stosowania metod 
bootstrapowych oraz omówiono zagadnienia związane ze sztucznymi 
sieciami neuronowymi. Wskazano również na możliwość wykorzystania 
wielowymiarowej analizy statystycznej do badania wartości rynkowej 
nieruchomości gruntowych.

W ostatnim rozdziale Empiryczna ocena wybranych metod 
ilościowych opisujących kształtowanie się wartości rynkowej 
nieruchomości gruntowych przedstawiono wyniki z przeprowadzonych 
badań. Zaprezentowano wyniki dotyczące możliwości bootstrapowego 
aproksymowania rozkładów określonych statystyk opisujących 
kształtowanie się wartości nieruchomości oraz określające możliwości 
wykorzystania sieci liniowych, perceptronów wielowarstwowych, sieci 
o bazach radialnych oraz sieci realizujących regresję uogólnioną, jako 
modeli opisujących kształtowanie się tej wartości.

W zakończeniu rozprawy przedstawiono główne wnioski 
z przeprowadzonych badań.



I. ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE POLSKIEGO RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI

1.1. POJĘCIE I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI

Jednym z najczęściej omawianych terminów ekonomicznych jest 
pojęcie rynek. Rynek można rozpatrywać w kategorii ekonomicznej, 
przestrzennej, technicznej lub cybernetycznej1. Jako kategoria prze
strzenna oznacza obszar o zbliżonych warunkach dokonywania zakupu 
i sprzedaży. Jako kategoria techniczna rynek oznacza miejsce, w którym 
nabywcy i sprzedający spotykają się osobiście i chcą dokonać wymiany. 
Jako kategoria cybernetyczna jest to celowo określony zbiór elementów 
i relacji zachodzących między nimi, w wyniku czego zachodzą procesy 
sterowania. W tak sformułowanym obiekcie badań występują elementy 
podmiotowe, którymi są towary i środki płatnicze. Między tymi elemen
tami zachodzą określone relacje, które przyjmują formę stosunków 
umownych, negocjacji, ofert, zamówień, oddziaływań reklamowych itp. 
W wyniku tych relacji i uporządkowania (zorganizowania) następują pro
cesy sterowania przepływem dóbr i funduszy, stosownie do zapotrzebo
wania na określone środki2.

We współczesnej gospodarce zasadnicze znaczenie ma ujęcie rynku 
jako kategorii ekonomicznej. Oznacza wówczas ogół stosunków wy
miennych między sprzedającymi, reprezentującymi podaż, a kupującymi, 
zgłaszającymi zapotrzebowanie na towary i usługi, znajdujące potwier
dzenie w sile nabywczej3. Można go również utożsamiać z procesem, za 
pomocą którego kupujący i sprzedający określają, co chcą sprzedać lub 
kupić i na jakich warunkach. Inaczej mówiąc, jest to proces pomagający 
kupującym i sprzedającym określić ceny i ilości dóbr, które mają być

1Leksykon rzeczoznawcy majątkowego Red. E. Kucharska-Stasiak, Polska Federacja 
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 1998, s. 265.

2 Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Red. S. Mynarski. Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie, Kraków 1993, s.10.

3 E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość a rynek. PWN, Warszawa 1999, s. 29.
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kupione i sprzedane4. Na rynek można również spojrzeć od strony ilo
ściowej, utożsamiając go z ogółem nabywców i sprzedawców oraz z ca
łością dokonywanych transakcji. W tym przypadku podstawowymi ele
mentami rynku jest podaż, popyt i cena5.

Rynek nieruchomości nie należy do rynków homogenicznych. Moż
na bowiem dokonać jego wewnętrznego podziału, biorąc pod uwagę róż
ne kryteria. Według kryterium przestrzennego (zasięgu terytorialnego) 
można wyróżnić rynek6:

a) lokalny, obejmujący swym zasięgiem najbliższą okolicę, na któ
rym przedmiotem obrotu są domy, mieszkania i nieduże obiekty 
usługowo-handlowe;

b) regionalny, o szerszym niż lokalny zasięgu, którego obszar uza
leżniony jest od takich czynników, jak struktura przestrzenna, 
lokalizacji handlowej, osadniczej czy komunikacyjnej, roz
mieszczenia przemysłu itp.

c) krajowy, utożsamiany z obszarem administracyjnym danego 
państwa, obejmujący nieruchomości o ogólnopaństwowym za
sięgu oddziaływania;

d) międzynarodowy, o zasięgu terytorialnym wykraczającym poza 
granicę jednego państwa, na którym przedmiotem obrotu mogą 
być takie nieruchomości, jak lotniska, wysokiej klasy hotele, pa
łace itp.

Ze względu na przedmiot obrotu rynkowego, rynek nieruchomości 
możemy podzielić na:

- rynek nieruchomości gruntowych7,
- rynek nieruchomości budowlanych,
- rynek nieruchomości lokalowych.
Zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w Ustawie o gospodarce grun

tami istnieje zapis, że na mocy przepisów szczegółowych budynek (lub 
lokal) może stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności. Jeden z ta

4 D.R Kamerschen, R.B. Mckenzie, C. Nardindli.: Ekonomia. Fundacja Gospodar
cza NSZZ „Solidarność", Gdańsk 1991, s. 4.

5 Por. T. Orłowski: Nowy leksykon ekonomiczny. Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, 
Warszawa 1998.

6 Por. E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość a rynek...
1 Nieruchomości gruntowe szerzej omówiono w rozdz. II. 1.
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kich przepisów szczegółowych wynika z występowania w polskim pra
wodawstwie instytucji „użytkowania wieczystego”. W przypadku gdy 
użytkownik wieczysty gruntu wzniesie na nim budynek lub inne urzą
dzenie, to zgodnie z art. 235 k.c. staje się jego właścicielem. Następuje 
wówczas oddzielenie prawa własności nieruchomości gruntowej od pra
wa własności budynku na niej wzniesionego. Jednak w momencie wyga
śnięcia prawa użytkowania wieczystego własność budynku przechodzi na 
właściciela nieruchomości gruntowej (zgodnie z prawem użytkownikowi 
wieczystemu przysługuje wówczas wynagrodzenie za wzniesione i/lub 
nabyte, zgodnie z postanowieniami umowy, przez niego budynki i urzą
dzenia). Mówiąc o budynkach i budowlach jako potencjalnym przedmio
cie obrotu rynkowego, należy pamiętać, że mówimy o 100 różnych ro
dzajach budynków i 67 rodzajach budowli8.

Wśród budynków można wyróżnić9:
- przemysłowe, produkcyjne i energetyczne (10 rodzajów),
- transportu i łączności (10 rodzajów),
- handlowe i usługowe (8 rodzajów),
- składowe (10 rodzajów),
- biurowe (7 rodzajów),
- ochrony zdrowia i opieki społecznej (9 rodzajów),
- mieszkalne (10 rodzajów),
- oświaty, nauki i kultury (10 rodzajów),
- budynki produkcyjne i usługowe rolnictwa oraz gospodarki 

(8 rodzajów),
- inne budynki, w tym kultury fizycznej (10 rodzajów), 

natomiast grupa budowli obejmuje:
- budowle przemysłowe i składowe naziemne (6 rodzajów),
- budowle górnicze (3 rodzaje),
- budowle podziemne (8 rodzajów),
- rurociągi i przewody (9 rodzajów),
- budowle komunikacyjne (9 rodzajów),
- budowle inżynierskie wodne (9 rodzajów),
- linie i sieci energetyczne (2 rodzaje),

8 Rynek nieruchomości w Polsce. Red. L. Kałkowski. TWIGGER, Warszawa 2001.
9 ibidem, s. 88-89.
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- linie telekomunikacyjne (3 rodzaje),
- budowle sportowe (8 rodzajów),
- inne budowle (10 rodzajów).

Drugim ważnym przepisem umożliwiającym oddzielenie prawa wła
sności części składowych od prawa własności nieruchomości gruntowej 
jest Ustawa o własności lokali10, na mocy której tworzy się nieruchomo
ści lokalowe. Zgodnie z tą ustawą, nieruchomości lokalowe (utożsamiane 
z lokalami mieszkalnymi, użytkowymi lub garażami, jeżeli stanowią 
część składową budynku) mogą zostać wyodrębnione z budynku wielo- 
lokalowego:

a) na mocy jednostronnego oświadczenia woli właściciela budyn
ku;

b) na mocy umowy cywilnoprawnej między właścicielem budynku 
a nabywcą lokalu;

c) na mocy orzeczenia sądu;
d) w jeszcze niewybudowanym, na mocy umowy, w której właści

ciel gruntu zobowiązuje się do wyodrębnienia lokalu z chwilą 
wybudowania budynku i przekazania prawa własności do tego 
lokalu osobie, z którą podpisuje umowę.

Przyjmując, że głównym przedmiotem obrotu na rynku lokali są lo
kale mieszkaniowe, można mówić o 11-milionowym potencjale tego ryn
ku.

Według kryterium przedmiotowego można dokonać innego podziału 
rynku nieruchomości. Ze względu na funkcję pełnione przez nierucho
mości możemy wyróżnić11:

a) rynek nieruchomości mieszkaniowych, obejmujący pojedyncze 
lokale mieszkalne, ale również domy jedno- i wielorodzinne;

b) rynek nieruchomości komercyjnych, obejmujący budynki i loka
le biurowe, usługowe i handlowe;

c) rynek nieruchomości przemysłowych, na którym przedmiotem 
obrotu mogą być hale magazynowe i przemysłowe, budowle 
przemysłowe itp.;

10  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Tekst jednolity DzU 2000,
nr 80, poz903.

11 E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość a rynek...
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d) rynek nieruchomości rolnych, obejmujący nieruchomości zwią
zane z prowadzeniem działalności rolnej i leśne (m.in. sady, łąki, 
pastwiska, grunty orne);

e) rynek nieruchomości specjalnego przeznaczenia, obejmujący ko
ścioły, cmentarze, szpitale i różnego rodzaju obiekty historyczne 
i użyteczności publicznej.

Przytoczone kryteria podziału rynku nieruchomości nie są jedynymi, 
według których można wyodrębniać bardziej jednorodne subrynki. Ry
nek nieruchomości można również podzielić według rodzaju nabywa
nych praw (rynek praw własności, użytkowania wieczystego itp.), we
dług kryterium cenowego etc.

Wewnętrzne zróżnicowanie rynku nieruchomości oraz określone, 
specyficzne cechy nieruchomości jako przedmiotu obrotu rynkowego 
powodują, że rynek ten nie spełnia założeń rynku doskonałego. Rynek 
doskonały jest to bowiem rynek, który charakteryzuje się następującymi 
cechami:
1. Homogenicznością (jednorodnością) produktów. Na rynku nieru

chomości nie ma jednego produktu, który byłby przedmiotem obrotu 
rynkowego. Rynek nieruchomości składa się z wielu subrynków, 
obejmujących określone rodzaje nieruchomości. Wyrażany jest nawet 
pogląd, że nie ma dwóch takich samych nieruchomości, gdyż nawet 
w przypadku określonego typu nieruchomości, różnią się one zawsze 
lokalizacją szczegółową (w przypadku lokali mieszkalnych różnice 
dotyczą np. numeru kondygnacji, w przypadku nieruchomości grun
towych - sąsiedztwem, położeniem względem ciągów komunikacyj
nych etc.)

2. Doskonałą wiedzą o rynku, przejawiającą się taką samą wiedzą 
o rynku i procesach na nim zachodzących zarówno po stronie kupu
jącego, jak i sprzedającego. Na rynku nieruchomości (ale również na 
wielu innych rodzajach rynków) występuje zjawisko asymetrii infor
macji. Przejawia się ona w tym, że jedna ze stron (najczęściej sprze
dający) ma o przedmiocie sprzedaży informacje, których nie ma dru
ga ze stron, a które mogłyby istotnie wpłynąć na podejmowane przez 
tę stronę decyzję.

3. Maksymalizacją użyteczności i zyskowności, opierającą się na za
łożeniu, że podmiot podejmujący określone decyzje tynkowe dąży
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nie tylko do maksymalizacji zysków, ale również własnego bezpie
czeństwa i znaczenia. Analizując procesy zachodzące na rynku nieru
chomości, należy zwrócić uwagę na dwa, które odbiegają od wymie
nionej zasady rynku doskonałego: podaży nagłych przypadków i po
pytu nostalgicznego. O podaży nagłych przypadków jest mowa wów
czas, gdy właściciel nieruchomości z pewnych względów (wyjazd, 
kłopoty finansowe itp.) zbywa nieruchomość po cenie o wiele niż
szej, niż wynikałoby to z wartości rynkowej nieruchomości. Popyt 
nostalgiczny ma miejsce wówczas, gdy kupujący dąży do nabycia 
określonej nieruchomości po cenie nawet wyższej, niż wskazywałaby 
to wartość rynkowa nieruchomości, ponieważ np. w przeszłości była 
ona własnością jego rodziny.

4. Dużą liczbą kupujących i sprzedających, ograniczającą możliwość 
wpływania przez pojedynczego kupującego lub sprzedającego na ce
nę oraz na możliwość zmowy między kupującymi i sprzedającymi. 
W przypadku rynku nieruchomości jego niedoskonałość przejawia się 
w niewielkiej liczbie zawieranych transakcji. W latach dziewięćdzie
siątych zawarto w Polsce ogółem 5,6 min transakcji dotyczących nie
ruchomości (z czego 62% dotyczyło tylko i wyłącznie lokali miesz
kalnych), co daje średnio 14 transakcji na 1000 mieszkańców12 rocz
nie.

5. Swobodą wejścia i wyjścia, utożsamianą z dużą płynnością kapitału, 
czyli możliwością szybkiego nabycia i zbycia dóbr. Jedną z cech ryn
ku nieruchomości jest wysoka wartość przedmiotu transakcji, często 
przekraczająca możliwości przeciętnego nabywcy. Ponadto wysoki 
stopień sformalizowania obrotu nieruchomościami (m.in. wymóg 
zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego) oraz 
różnego typu ograniczenia prawne (np. dotyczące udziału na rynku 
cudzoziemców) wymagają pośredniczenia w obrocie rynkowym róż
nego rodzaju wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, co do
datkowo podraża koszty transakcji. Powoduje to duże utrudnienie 
wejścia na ten rynek i wyjścia z niego.

12 Rynek nieruchomości w Polsce... Za transakcje rynkowe została uznane nie tylko 
sprzedaż prawa własności nieruchomości na zasadzie wymiany ekwiwalentnej, ale rów
nież sprzedaż na zasadach preferencyjnych (mieszkania zakładowe) oraz oddanie gruntu 
w użytkowanie wieczyste za 15-25% wartości.
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O innych cechach determinujących niedoskonałość rynku nierucho
mości piszą m.in. J. Hozer13 oraz E. Kucharska-Stasiak14. Syntetyczne 
zestawienie cech rynku nieruchomości oraz ich przejawy i skutki przed
stawiono w tabeli 1.1.

Tabela 1.1. Cechy rynku nieruchomości, ich przejawy i skutki
Cechy rynku nie

ruchomości Przejawy Skutki

1 2 3
l. Niejednolitość 
1.1 Wywołana 
uwarstwieniem 
popytu

różnorodność rynków 
nieruchomości w za
leżności od rodzaju 
nieruchomości, np. 
rynek nieruchomości 
mieszkaniowych czy 
komercyjnych

•zróżnicowana aktywność poszcze
gólnych rynków

•konieczność specjalizacji zawodowej 
wśród pośredników, rzeczoznawców 
i zarządców

1.2 Wywołana 
zróżnicowanym 
zasięgiem prze
strzennym

rozróżnienie rynku 
lokalnego, regionalne
go, krajowego, mię
dzynarodowego

zróżnicowanie wartości podobnych nie
ruchomości, ale „przypisanych” do in
nych rynków, np. 1 m2 p.u. mieszkania 
w Warszawie jest znacznie wyższa niż 
cena 1 m2 p.u. w małym mieście

1.3 Wywołana 
zróżnicowanym 
charakterem na
bywanych praw

wyróżnienie rynku 
lokat i rynku najmu

zróżnicowanie procedur szacowania war
tości prawa własności i praw o krótkim 
okresie trwałości (najmu czy dzierżawy)

1.4 Wywołana 
zróżnicowaniem 
nieruchomości 
pod względem 
jakości

na niektórych sub- 
rynkach wystąpiły 
kryteria jakościowe, 
np. na rynku biu
rowców czy hoteli

• oba rynki wymagają odrębnych analiz, 
rozwijają się w zróżnicowanym tempie, 
wykazując silne wzajemne powiązania

• zróżnicowane proporcje pomiędzy 
popytem i podażą dla poszczególnych 
klas jakościowych, zróżnicowane staw
ki czynszu

13 Nieruchomości, przedsiębiorstwa, wyceny, analizy Red. J. Hozer. Tl. Uniwersy
tet Szczeciński, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, 
Szczecin 2001.

14 E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość a rynek... s. 43-50.
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cd. tabeli 1.1

1 2 3
2. Niedoskonałość • brak informacji 

o rynku
• brak racjonalności 
aktów kupna-sprzeda
ży (kupujący i sprze
dający nie podejmują 
swoich decyzji tylko 
na podstawie ceny)
• różnorodność dóbr

• trudność osiągania stanu równowagi na 
tym rynku, niestałość równowagi, trud
ność na etapie wyceny
• powolna reakcja sygnałów z rynku na 
ceny i cen na zmianę tych sygnałów (rela
tywna stabilność cen nieruchomości)

3. Mała elastycz
ność popytu i po
daży

słaba reakcja popytu 
i podaży na zmianę 
ceny; współczynniki 
elastyczności są 
mniejsze od 1

trudność osiągnięcia równowagi na rynku 
nieruchomości; rynek przechodzi od ryn
ku nabywcy do rynku sprzedawcy; silne 
wahania wartości i liczby transakcji nie
ruchomościami

4. Wymaga fa
chowej obsługi

konieczność uzyskania 
licencji

wymóg permanentnego szkolenia

5. Lokalny charak
ter rynku nieru
chomości

potencjalny nabywca 
musi poznać każdą 
nieruchomość, osobi- 
cie oceniając jej zalety 
i wady

• umiejscowienie konkurencji (zwłasz
cza nieruchomości mieszkaniowych)
• konkurencja jest ograniczona
• transakcje mają raczej charakter lokalny

6. Efektywność 
rynku na niskim 
poziomie

niewielka zależność 
między kolejnymi 
zmianami na rynku a 
wynikiem wyceny; 
cena nie odzwierciedla 
natychmiast w pełni 
informacji rynkowych

• informacje, jakimi może dysponować 
inwestor, są niewystarczające, aby mógł 
on opracować rentowne strategie han
dlowe na podstawie analizy szeregów 
czasowych cen nieruchomości
• inwestorzy uzyskują wyższe dochody 
tylko w przypadku podjęcia dodatkowe
go ryzyka
• trudności w wycenie nieruchomości

Źródło E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomości a rynek..., s. 37.

1.2. PODMIOTY I INSTYTUCJE WYSTĘPUJĄCE NA RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI

Rynek nieruchomości podobnie jak inne segmenty rynków cechuje 
się występowaniem nie tylko przedmiotu obrotu rynkowego, ale również 
podmiotów i instytucji związanych z tym rynkiem. Podmiotami rynku 
nieruchomości mogą być osoby fizyczne lub prawne, zarówno publiczne
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jak i prywatne, krajowe lub zagraniczne, które występują sporadycznie 
lub systematycznie na rynku w roli nabywców lub sprzedawców (lub 
w obu tych rolach jednocześnie), czyli reprezentują popyt i podaż.

Instytucjami rynku nieruchomości są jednostki organizacyjne wy
stępujące na nim, których rola polega na umożliwieniu lub ułatwieniu 
zrealizowania transakcji przez podmioty, wyrażające chęć nabycia lub 
sprzedaży nieruchomości, zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami 
i zwyczajami15. Analiza wielkości rynku nieruchomości z punktu widze
nia liczby podmiotów występujących na tym rynku jest utrudniona ze 
względu na specyfikę tego rynku oraz brak odpowiednich statystyk. 
Opierając się na dostępnych danych opisujących liczbę zanotowanych 
transakcji oraz założeniach przyjętych przez L. Kałkowskiego16, można 
jednak w przybliżeniu ocenić wielkość tego rynku. W latach dziewięć
dziesiątych zanotowano w Polsce 5,88 min transakcji, których przedmio
tem były nieruchomości, z czego ponad 66% (3,9 mln) to transakcje ryn
kowe (kupna-sprzedaży), a pozostałe 34% (1,98 mln) - pozarynkowe 
(spadki, darowizny, umowy o dożywocie etc.). Wśród transakcji rynko
wych w 1,54 mln przypadków podmiotem zbywającym był Skarb Pań
stwa lub gmina (pomimo że w Polsce jest obecnie 2486 gmin, przyjmij
my, że ta grupa transakcji była reprezentowana przez jeden podmiot zby
wający), a pozostałych 2,36 mln transakcji podmiotami zbywającymi 
były zarówno przedsiębiorstwa państwowe, jak i niepaństwowe oraz go
spodarstwa domowe. Podmioty te mogły reprezentować podaż na rynku 
nieruchomości raz, kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt razy. Można za
tem przyjąć, że w połowie transakcji przedsiębiorstwa i gospodarstwa 
domowe wystąpiły tylko raz, a w pozostałych przypadkach więcej razy 
(średnio 10). Przy takich założeniach, szacowana liczba podmiotów wy
stępujących w roli zbywających nieruchomości kształtuje się na pozio
mie 1,3 mln, co daje w latach 1990-1999 średnio 130 tys. podmiotów 
występujących na rynku nieruchomości po stronie podaży rocznie.

Aby oszacować przybliżoną liczbę podmiotów występujących na 
rynku po stronie popytu, również należy przyjąć pewne założenia. Wia
domo, że z 3,9 mln transakcji rynkowych, w których przedmiotem obrotu

15 Por. Rynek nieruchomości w Polsce, op.cit., s. 29
16 ibidem



22 Metody ilościowe w analizie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych...

były nieruchomości, 2,5 mln dotyczyło lokali i budynków mieszkalnych, 
natomiast 840 tys. - gruntów ornych. Jeżeli przyjmiemy, że 90% wszyst
kich transakcji lokalami i budynkami mieszkalnymi dotyczyło zaspoko
jenia własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy oraz że każdy nabyw
ca gruntów ornych zawarł średnio trzy transakcję (np. na powiększenie 
własnego gospodarstwa), to oznacza, iż tylko przy obrocie tymi dwoma 
rodzajami nieruchomości po stronie popytu występowało ponad 2,6 mln 
podmiotów, czyli w latach 1990-1999 co roku po stronie popytu i podaży 
występowało co najmniej 400 tys. podmiotów.

Jedną z cech charakterystycznych rynku nieruchomości jest potrzeba 
profesjonalnej obsługi. Ze względu na złożoność procesów występują
cych na rynku nieruchomości unormowania prawne występują na nim 
instytucje, które albo są nieznane, albo nie odgrywają tak istotnej roli na 
innych rynkach. Instytucje te można scharakteryzować według kilku kry
teriów17. Ze względu na niezbędność uczestnictwa instytucji w obrocie 
gospodarczym, wyróżniamy:

a) instytucje obligatoryjne, to znaczy takie, bez których niemożliwe 
jest prowadzenie transakcji (notariat, izba skarbowa etc.);

b) instytucje fakultatywne, które ułatwiają i wspierają przeprowa
dzenie transakcji, ale ich istnienie nie jest niezbędne do prawi
dłowego funkcjonowania rynku nieruchomości (np. pośrednic
two w obrocie nieruchomościami).

Analizując zasady i warunki funkcjonowania, wśród instytucji rynku 
nieruchomości można wyróżnić:

- podmioty gospodarcze, czyli te, które prowadzą działalność na 
własny rachunek i osiągają przychody z tytułu świadczonych 
usług (notariusze, pośrednicy),

- instytucje niebędące podmiotami gospodarczymi (sądy, urzędy 
skarbowe).

Ze względu na zakres wykonywanych czynności instytucje występu
jące na rynku nieruchomości można podzielić na:

- pośredniczące z obrocie nieruchomościami,
- prawne,
- rejestrowe i informacyjne,

17 ibidem, s. 30
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- podatkowe,
- fmansowo-kredytowe,
- ubezpieczeniowe,
- kontrolne,
- ochrony uczestników rynku,
- naukowo-badawcze,
- doradcze,
- wyceny kapitału.
Zakres przykładowych czynności podejmowanych przez wybrane 

podmioty występujące na rynku nieruchomości przedstawiono w tabeli 
1.2.

Tabela 1.2. Uproszczony schemat funkcjonowania podmiotów rynku
nieruchomości

Podmioty Czynności

1 2
1. KONTRAHENCI

1.1. Skarb Państwa
1.2. gminy
1.3. osoby fizyczne
1.4. osoby prawne
1.5. pośrednicy

zgłaszanie ofert zbycia lub 
nabycia własności lub prawa 
użytkowania wieczystego 
(gruntu) nieruchomości

2. JEDNOSTKI PRZYGOTOWUJĄCE 
DOKUMENTACJE LUB INFORMACJE DLA 
KONTRAHENTÓW NIERUCHOMOŚCI
2.1. ewidencja (rejestry) gruntów udzielanie informacji o działce 

i jej posiadaczu, sporządzanie 
odpisów dokumentów

2.2 pośrednicy w obrocie nieruchomościami pośrednictwo i doradztwo
2.3. firmy geodezyjne przygotowanie map geode- 

zyjnych.........................................
2.4. rzeczoznawcy majątkowi i księgowi ustalanie wartości nierucho

mości i źródeł jej finansowania
2.5. sądy rejonowe (wydziały ksiąg wieczys

tych)
udzielanie informacji o właści
cielu nieruchomości i wydawa
nie odpisów z ksiąg wieczy
stych
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cd. tabeli 1.2

2.6. organy kontrahentów będących osobami 
prawnymi

podejmowanie uchwał o nabyciu 
lub zbyciu nieruchomości i udzie
lanie pełnomocnictw

1 2
3. NOTARIUSZE nadawanie obowiązującej formy 

prawnej kontraktom nieruchomo- 
ściowym oraz wnioskowanie 
wpisu do ksiąg wieczystych

4.JEDNOSTKI REJESTRUJĄCE SKUTKI 
KONTRAKTÓW NIERUCHOMOŚCIOWYCH
4.1. sądy rejonowe (wydziały ksiąg wieczystych) wpis kontraktów do ksiąg wie

czystych i wydawanie orzeczeń 
wieczystoksięgowych

4.2. ewidencje (rejestry) gruntów odnotowanie skutków kontraktów 
i wpisów do ksiąg wieczystych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozmiary i podmioty polskiego rynku 
nieruchomości w latach 1991-1995 według województw Red. L. Kał- 
kowski, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Kraków 1996, s. 19.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wyróżniła nową grupę za
wodową związaną z rynkiem nieruchomości - rzeczoznawców majątko
wych. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca 
uprawnienia zawodowe związane z wyceną nieruchomości oraz maszyn 
i urządzeń trwale związanych z gruntem. Ze względu na znaczną złożo
ność materii związanej z wyceną nieruchomości rzeczoznawca majątko
wy musi spełniać określone wymagania. Oprócz pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa przeciwko mie
niu, dokumentom i innym prawom majątkowym, rzeczoznawca musi 
legitymować się wyższym wykształceniem, ukończyć studia podyplo
mowe18, mieć praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości 
i przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne. Od rze-

18 Obowiązek ten nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe o specjalności 
związanej z gospodarką nieruchomościami. Por. art. 177.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity DzU 2000, nr 46, poz. 543, 
z późn. zm.
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czoznawcy majątkowego nie jest natomiast wymagane posiadanie oby
watelstwa polskiego, wystarczy, że wykaże się biegłą znajomością języ
ka polskiego. Wysokie wymagania stawiane rzeczoznawcom majątko
wym wynikają z faktu, iż obecnie mają oni wyłączne prawo do szacowa
nia nieruchomości. Prawo to utracili bowiem dotychczas zajmujący się tą 
działalnością biegli sądowi i biegli wpisani na listę wojewody. W związ
ku z tym rzeczoznawcy majątkowi nie mogą odmówić pełnienia funkcji 
biegłego sądowego, chyba że opinia przez nich wyrażona mogłaby doty
czyć spraw związanych z ich bliskimi lub są inne przyczyny uniemożli
wiające wydanie im takiej opinii19. Do innych niż rodzinne przyczyn 
zwalniających rzeczoznawcę majątkowego z obowiązku szacowania nie
ruchomości na potrzeby sądu, należy m.in. udział w postępowaniu, 
w którym rzeczoznawca był już świadkiem lub biegłym, albo jest lub był 
przedstawicielem jednej ze stron, brał udział w niższej instancji w wyda
niu zaskarżonej decyzji, jedna ze stron jest osobą pozostającą wobec rze
czoznawcy w stosunku nadrzędności służbowej lub sprawa dotyczy pro
wadzonemu przeciwko rzeczoznawcy dochodzenia służbowego, postę
powania dyscyplinarnego lub karnego20. Według centralnego rejestru 

.rzeczoznawców majątkowych, 31 grudnia 2001 roku w Polsce uprawnie
nia do wyceny nieruchomości miało 3614 osób. Oznacza to, że na jedno 
województwo przypadało średnio 226 rzeczoznawców majątkowych. 
Zdecydowanie powyżej średniej plasowało się województwo mazowiec
kie (565 rzeczoznawców) i śląskie (488), natomiast poniżej średniej wo
jewództwo świętokrzyskie (71) i podlaskie (88). Nieco odmiennych wy
ników dostarcza analiza uwzględniająca powierzchnię województwa 
i liczbę jego mieszkańców. Okazuje się, że przy średniej liczbie 11,56 
rzeczoznawców na 1000 km2, prawie 3,5-krotnie więcej rzeczoznawców 
przypadało na 1 km2 w województwie śląskim i było to ponad dwukrot
nie więcej niż w kolejnych pod tym względem województwach. Najgo
rzej sytuacja przedstawiała się w województwach: podlaskim (4,36), 
warmińsko-mazurskim (5,74) i świętokrzyskim (6,07). Województwa 
lubuskie i zachodniopomorskie charakteryzowały się największą liczba

'9 Stanowi tak art. 280 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego. DzU 1964, nr 43, poz. 296, z późn. zm.

* ~n Por art. 24.1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra
cyjnego. Tekst jednolity DzU 2000, nr 98, poz. 1071.
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rzeczoznawców przypadających na 100 tys. mieszkańców. Przy średniej 
dla Polski wynoszącej 9,35 rzeczoznawców na 100 tys. mieszkańców, 
w województwach tych wskaźniki te wynosiły odpowiednio 14,75 
i 14,37. Również pod tym względem województwo świętokrzyskie ze 
wskaźnikiem 5,36 rzeczoznawców na 100 tys. mieszkańców plasowało 
się na ostatnim miejscu.

Tabela 1.3. Liczba rzeczoznawców w poszczególnych województwach 
______________________ (stan na 31 XII 200 lr.) _______________________

Województwo Liczba
rzeczoznawców

Liczba rzeczoznawców 
na 1000 km2

Liczba rzeczoznaw
ców na 100 tys. 
mieszkańców

dolnośląskie 299 14,99 10,04
kujawsko-pomorskie 154 8,57 7,33
lubelskie 184 7,33 8,23
lubuskie 151 10,80 14,75
łódzkie 200 10,98 7,54
małopolskie 242 15,98 7,51
mazowieckie 565 15,88 11,15
opolskie 122 12,96 11,21
podkarpackie 130 7,25 6,11
podlaskie 88 4,36 7,20
pomorskie 265 14,49 12,09
śląskie 488 39,69 10,03
świętokrzyskie 71 6,07 5,36
warmińsko-mazurskie 139 5,74 9,48
wielkopolskie 267 8,95 7,96
zachodniopomorskie 249 10,87 14,37
Razem 3 614 11,56 9,35

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziennika Urzędowego Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 2001, nr 2.

Drugą instytucją unormowaną przepisami o gospodarce nierucho
mościami jest pośrednik w obrocie nieruchomościami. Przed wejściem 
w życie ustawy pośrednictwo w obrocie nieruchomościami było trakto
wane jako świadczenie usług wykonywanych na podstawie umowy cy
wilnoprawnej, łączącej zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Pośrednika nie 
obowiązywały wówczas żadne szczególne wymagania co do przygoto
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wania zawodowego do świadczenia tego rodzaju usług21. Obecnie po
średnikom stawiane są podobne wymagania jak rzeczoznawcom mająt
kowym. Licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami 
może uzyskać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
nie była karana za przestępstwa mające znaczenia w wykonywaniu za
wodu, ukończyła kurs kwalifikacyjny22, odbyła praktyki zawodowe oraz 
zdała z pozytywnym wynikiem określone przepisami prawa egzaminy. 
W przeciwieństwie do wymagań stawianych kandydatom na rzeczo
znawców majątkowych, pośrednik w obrocie nieruchomościami może 
legitymować się wykształceniem średnim. Pomimo mniejszych wymagań 
stawianych kandydatom na pośredników, na koniec 2001 roku ich liczba 
była o ponad tysiąc mniejsza niż liczba rzeczoznawców majątkowych 
i wynosiła 2597 osób. Terytorialne rozmieszczenie pośredników w obro
cie nieruchomościami wykazuje duże podobieństwo do rozmieszczenia 
rzeczoznawców majątkowych - województwa mazowieckie i śląskie za
mieszkuje 36% wszystkich pośredników. Najgorsze wskaźniki notują 
województwa lubuskie i świętokrzyskie, w których znajduje się tylko 
nieco ponad 30 pośredników przy 157 pośrednikach przypadających 
średnio na jedno województwo. Ze względu jednak na występujące róż
nice w rozmiarach rynku nieruchomości w poszczególnych wojewódz
twach bardziej obiektywne informacje dostarczają wskaźniki uwzględ
niające wielkość faktycznego i potencjalnego rynku obsługiwanego przez 
pośredników. W województwie lubelskim na jednego pośrednika przy
pada około 800 transakcji nieruchomościami, natomiast na drugim bie
gunie znajduje się województwo mazowieckie ze wskaźnikiem wynoszą
cym tylko 150 transakcji na jednego pośrednika. Wynika to m.in. z faktu, 
że w województwie mazowieckim na 100 tys. mieszkańców przypada 
prawie 12 pośredników, gdy tymczasem w województwie lubelskim 
wskaźnik ten wynosi tylko nieco ponad 2. Ogólnie można stwierdzić, 
że w Polsce na jednego pośrednika przypada średnio 250 transakcji oraz 
15 tys. mieszkańców. Szczegółowe informacje o terytorialnym rozmiesz-

21 Por. Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Red G. Bieniek. T.2. 
Warszawa 2000, s. 273.

22 Art. 182.2 Ustawy o gospodarce gruntami zwalnia z obowiązku ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego, osoby, które ukończyły studia wyższe o specjalności związanej 
z gospodarką nieruchomościami.
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czeniu pośredników w obrocie nieruchomościami przedstawiono w tabeli
1.4.

Tabela 1.4. Liczba pośredników w obrocie nieruchomościami według
województw (stan na 31 XII 200Ir.)

Województwo Liczba
pośredników

Liczba transak
cji nieruchomo
ściami ogółem*

Liczba transakcji 
na 1 pośrednika

Liczba pośredni
ków na 100 tys. 
mieszkańców

dolnośląskie 192 50 664 263,88 6,45
kujawsko-pomorskie 107 32 008 299,14 5,09
lubelskie 52 40 924 787,00 2,33
lubuskie 32 17 696 553,00 3,13
łódzkie 85 45 072 530,26 3,20
małopolskie 310 58 470 188,61 9,62
mazowieckie 588 87 854 149,41 11,60
opolskie 53 20 911 394,55 4,87
podkarpackie 81 35 977 444,16 3,81
podlaskie 41 20 878 509,22 3,35
pomorskie 217 40 445 186,38 9,90
śląskie 342 59 943 175,27 7,03
świętokrzyskie 31 17 136 552,77 2,34
warmińsko-mazurskie 68 21 165 311,25 4,64
wielkopolskie 288 58 249 202,25 8,58
zachodniopomorskie 110 34 269 311,54 6,35

| Razem 2597 641 661 247,08 6,72
* Liczbę transakcji w 1999 roku przyjęto za Rynek nieruchomości w Polsce..., s. 182. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziennika Urzędowego Urzędu 

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr 3/2001

Podobne wymagania ustawodawca postawił przedstawicielom ko
lejnej grupy zawodowej związanej z gospodarką nieruchomościami - 
zarządcom nieruchomości. Zakres działalności związanej z zarządzaniem 
nieruchomościami jest uzależniony od umowy określającej zasady i spo
sób wykonywania zarządu i może obejmować między innymi23:

23 J. Szachułowicz: Gospodarka nieruchomościami. Wydawnictwo Prawnicze 
PWN, Warszawa 2001, s. 247.
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a) inwentaryzację powierzonego mienia z opisem jego stanu praw
nego i fizycznego oraz przydatności użytkowej z określeniem 
stopnia zużycia i wartości poszczególnych elementów;

b) podejmowanie decyzji zapobiegających w miarę możliwości ne
gatywnym następstwom;

c) sporządzanie planów rozwojowych nieruchomości w celu uzy
skania kredytów, jeśli ich zaciąganie będzie gospodarczo uza
sadnione;

d) opracowanie planu długoterminowego w celu określenia sposo
bów użytkowania i ewentualnych zmian w tym zakresie, z jed
noczesną oceną finansową zamierzonego przedsięwzięcia mają
cą na względzie takie zarządzanie, które powinno zwykle pro
wadzić do zapewnienia dochodu.

Wyniki badań przeprowadzonych na koniec 2001 roku wskazują, 
że zarządcy nieruchomości są najliczniejszą grupą zawodową spośród 
zawodów uwzględnionych przez Ustawę o gospodarce nieruchomościa
mi. Według rejestru prowadzonego przez Urząd Mieszkalnictwa i Roz
woju Miast, uprawnienia do zarządzania nieruchomościami miało 
10 641 osób (z tego jedna na stale zameldowana w Austrii). O ile analiza 
rzeczywistej liczby zarządców reprezentujących poszczególne woje
wództwa wykazuje znaczne terytorialne zróżnicowanie (od 218 osób 
w województwie podlaskim do 1614 w województwie śląskim i 1762 
w mazowieckim), o tyle po uwzględnieniu potencjalnego rynku, jaki 
mógłby być przez nich obsługiwany, różnica maleje do nieco ponad 
100%. Charakterystykę poszczególnych województw ze względu na 
liczbę zarządców nieruchomości i wielkości rynku, który może być przez 
nich potencjalnie obsługiwany, przedstawiono w tabeli 1.5.

Gospodarowanie nieruchomościami często wiąże się z wyceną, po
średniczeniem w transakcjach lub zarządzaniem nieruchomościami 
o znacznej wartości. W związku z tym niewielki błąd, niedopatrzenie lub 
przeoczenie może spowodować szkody o znacznej wartości, niemożliwej 
do pokrycia przez osobę winną ich powstaniu. Ustawodawca zobowiązał 
zatem zarówno rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieru
chomościami, jak i zarządcę nieruchomości do ubezpieczenia się od od
powiedzialności cywilnej za szkody, które mogą powstać w związku 
z wykonywaniem przez nich czynności zawodowych.
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Tabela 1.5. Liczba zarządców nieruchomościami według województw 
________ __________  (stan na 31 XII 200 lr.)__________________________

Województwo Liczba
zarządców

Krajowy za
sób mieszkań 

[w tys.]*

Liczba za
rządców na 1 
tys. mieszkań

Liczba 
zarządców 

na 1000 km2

Liczba zarząd
ców na 100 tys. 
mieszkańców

i 2 3 4 5 6

dolnośląskie 962 922,3 1,04 46,24 32,31
kujawsko-
pomorskie 493 642,6 0,77 35,76 23,47

lubelskie 363 667,5 0,54 26,58 16,24
lubuskie 323 301,5 1,07 21,56 31,56
łódzkie 619 905,3 0,68 49,69 23,33
małopolskie 998 894,6 1,12 59,07 30,97
mazowieckie 1762 1632,7 1,08 45,89 34,77
opolskie 241 320,2 0,75 34,02 22,15
podkarpackie 305 557,6 0,55 31,11 14,35
podlaskie 218 377,0 0,58 18,68 17,83
pomorskie 716 629,7 1,14 34,42 32,66
śląskie 1614 1585,3 1,02 128,95 33,17
świętokrzyskie 239 391,3 0,61 33,47 18,03
warmińsko-
mazurskie 452 415,4 1,09 17,16 30,84

wielkopolskie 739 949,6 0,78 31,84 22,02
zachodniopo
morskie 596 513,4 1,16 22,42 34,39

Razem 10 640 11 706,0 0,91 37,44 27,53
* W 1999 roku, za: Rynek nieruchomości w Polsce..., s. 179.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziennika Urzędowego Urzędu 

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 2001, nr 4

Jedną z ważniejszych instytucji występujących na rynku nierucho
mości jest notariat. Przepisy prawa nakazują bowiem sporządzenie umów 
cywilnoprawnych związanych z dzierżawą lub przeniesieniem własności 
nieruchomości wyłącznie w formie aktu notarialnego. Do roku 1991 biu
ra notarialne były jednostkami państwowymi, zlokalizowanymi przy są
dach rejonowych, natomiast później zostały zlikwidowane, a ich miejsce 
zajęły prywatne kancelarie notariackie, prowadzące działalność gospo
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darczą na własny rachunek24. L. Kałkowski zwraca uwagą na fakt, 
że obligatoryjność umów notarialnych w obrocie nieruchomościami nie 
tylko zmniejsza możliwość popełnienia błędu przy ich zawieraniu, ale 
również świadomego lub nieświadomego wprowadzenia w błąd stron 
uczestniczących w umowie oraz zawarcia umowy niezgodnie z obowią
zującym prawem. Jest więc gwarąpcją bezpieczeństwa obrotu nierucho
mościami25.

Wykaz zarejestrowanych kancelarii notarialnych według stanu na 
dzień 1 stycznia 2002 roku obejmował 1328 kancelarii, w których pra
cowało 1497 notariuszy26. Oznacza to średnio 94 notariuszy przypadają
cych na każde województwo, jednak rozmieszenie kancelarii notarial
nych i notariuszy na terenie kraju nie jest równomierne. Najwięcej jest 
ich w województwach: mazowieckim (235 kancelarii notarialnych 
i 280 notariuszy), małopolskim (116 i 140), śląskim (114 i 137) oraz 
wielkopolskim (odpowiednio 105 kancelarii i 121 notariuszy), natomiast 
najmniej w województwach: lubuskim (26 kancelarii notarialnych, 
w których pracuje 32 notariuszy), i opolskim (31 kancelarii i 34 notariu
szy). Rozmieszczenie terytorialne kancelarii notarialnych i notariuszy 
przedstawiono w tabeli 1.6.

Do instytucji nierozerwalnie związanych z rynkiem nieruchomości 
należą sądy rejonowe oraz izby i urzędy skarbowe. Na mocy cytowanej 
ustawy o notariacie w 1991 roku sądy rejonowe przejęły od zlikwidowa
nych wówczas państwowych biur notarialnych, prowadzenie ksiąg wie
czystych. W dniu 1 lipca 2002 roku przy sądach rejonowych funkcjono
wało 289 wydziałów ksiąg wieczystych27. W razie wzrosty zapotrzebo
wania możliwe jest tworzenie zamiejscowych (znajdujących się poza 
siedzibą sądów) wydziałów ksiąg wieczystych - w tym samym czasie 
funkcjonowało ich 42. Jednym ze skutków finansowych obrotu nieru

24 Zmiany zostały podyktowane wejściem w życie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie. Tekst jednolity DzU 2002, nr 42, poz. 369.

25 Rynek nieruchomości w Polsce..s. 4.
26 Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych. Monitor Polski 2002, 
nr 11, poz. 203.

27 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 roku w spra
wie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. DzU 2002, nr 95, 
poz. 843.
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chomościami jest konieczność ponoszenia różnorodnych opłat i świad
czeń podatkowych. Ich poborem zajmują się urzędy skarbowe, których 
obecnie jest 35928. Od decyzji urzędów skarbowych dotyczących słusz
ności lub wielkości obciążeń podatkowych podatnikowi przysługuje od
wołanie się do znajdujących się na terenie każdego województwa izb 
skarbowych. Podobnie jak w przypadku kancelarii notarialnych, roz
mieszczenie terytorialne wydziałów ksiąg wieczystych i urzędów skar
bowych nie jest równomierne w całej Polsce. Ich przestrzenną lokalizacje 
przedstawiono w tabeli 1.7.

Tabela 1.6. Liczba kancelarii notarialnych i notariuszy w poszczególnych wo- 
______ jewództwach (stan na dzień 1 I 2002 r.)__________________ __

Województwo Liczba kancelarii 
notarialnych

Liczba
notariuszy

Liczba transakcji 
przypadająca na 1 nota

riusza*
dolnośląskie 82 91 557
kujawsko-pomorskie 70 77 416
lubelskie 87 93 440
lubuskie 26 32 553
łódzkie 97 99 455
małopolskie 116 140 418
mazowieckie 235 280 314
opolskie 31 34 615
podkarpackie 72 75 480
podlaskie 48 49 426
pomorskie 84 94 430
śląskie 114 137 438
świętokrzyskie 43 45 381
warmińsko-mazurskie 57 66 321
wielkopolskie 105 121 481
zachodniopomorskie 61 64 535
Razem 1328 1 497 429

* Liczbę transakcji w 1999 roku przyjęto za: Rynek nieruchomości w Polsce..., s. 182. 
Źródło: opracowanie własne.

28 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie tery
torialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. DzU 
2002, nr 237, poz. 2002.
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Tabela 1.7. Liczba wydziałów ksiąg wieczystych oraz urzędów skarbowych 
__________________ w poszczególnych województwach ____________________

Województwo Wydziały ksiąg 
wieczystych1

W tym 
zamiejscowe urzędy skarbowe2

dolnośląskie 25 2 31
kuj awsko-pomorskie 20 2 20
lubelskie 16 0 19
lubuskie 13 2 10
łódzkie 19 1 26
małopolskie 30 12 27
mazowieckie 36 2 45
opolskie 9 0 12
podkarpackie 22 3 21
podlaskie 9 0 13
pomorskie 17 2 19
śląskie 30 4 35
świętokrzyskie 13 0 12
warmińsko-mazurskie 20 5 15
wielkopolskie 34 5 35
zachodniopomorskie 18 2 39
Razem 331 42 359
1 Stan na 1 lipca 2002 roku.
2 Stan na 1 stycznia 2003 roku. 
Źródło: opracowanie własne.

Po transformacji ustrojowej, mającej miejsce w Polsce na początku 
lat dziewięćdziesiątych, powstały warunki do funkcjonowania na rynku 
firm developerskich. A. Pawlikowska-Piechotka29 utożsamia deve
lopment z zespołem działań, których efektem jest wzrost wartości prze
kształcanej nieruchomości. Działania te mogą obejmować nie tylko czyn
ności związane z zabudową gruntu, ale również z przebudową, rozbudo
wą, odnowieniem, remontem, modernizacją istniejącego budynku lub 
jego części, wyburzeniem istniejącej zabudowy i wybudowaniem nowe
go obiektu itp. Udział developera na rynku nieruchomości odbywa się 
zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Typowy model działalności

29 A. Pawlikowska-Piechotka: Gospodarka nieruchomościami. Polskie Centrum 
Budownictwa Sp. z o.o., Warszawa 1999, s. 92.
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firm developerskich polega na nabyciu terenu, na którym firma realizuje 
inwestycje, i dopiero po ich ukończeniu na zbyciu prawa własności do 
terenu oraz wybudowanych obiektów w całości lub w części ostatecznym 
nabywcom. Model ten wymaga od developera dysponowania znacznymi 
środkami finansowymi, które może odzyskać (wraz z określonym zy
skiem) dopiero po ukończeniu inwestycji. Występują również inne mode
le działalności firm developerskich, umożliwiające wcześniejsze odzy
skanie zainwestowanego kapitału. W modelu „pośrednim” developer 
w momencie wybudowania budynku w stanie surowym sprzedaje działki 
ostatecznym nabywcom, natomiast sprzedaż samych budynków następu
je dopiero po zakończeniu całej inwestycji. Land development polega na 
kupnie przez developera gruntu, niejednokrotnie rolnego, ale nadającego 
się pod określone inwestycje, i jego ewentualnym przekwalifikowaniu. 
Po opracowaniu koncepcji zagospodarowania danego terenu, sporządze
niu planów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, wyodrębnia się działki 
budowlane, do których jest doprowadzane uzbrojenie. Tak przygotowany 
teren pod przyszłe inwestycje zostaje sprzedany innej firmie developer- 
skiej lub ostatecznym nabywcom, którzy realizują inwestycje samodziel
nie lub zlecają ich wykonanie innemu developmentowi. Takie rozwiąza
nie kreuje czwarty model developingu, model „koordynacyjno- 
wykonawczy”, w którym właściciele poszczególnych działek budowla
nych zawierają z developerem umowę o generalne wykonawstwo inwe
stycji.

1.3. ROZWÓJ I SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
W OBLICZU INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

1.3.1 Rozwój rynku nieruchomości w ujęciu historycznym

W literaturze przedmiotu często początku polskiego rynku nieru
chomości upatruje się w okresie międzywojennym, kiedy stworzono wa-
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runki do sprawnego funkcjonowania tego rynkuj0. Okres ten charaktery
zował się między innymi tym, że:

- była swoboda obrotu nieruchomościami,
- precyzyjnie sformułowano ramy prawne rynku nieruchomości,
- określono procedury wyceny nieruchomości,
- funkcjonował zawód rzeczoznawcy majątkowego,
- sprawnie działał rynek budowlany,
- istniał system podatkowy zachęcający do inwestowania w nieru

chomości.
E. Kucharska-Stasiak dokonując charakterystyki funkcjonowania 

rynku nieruchomości w Polsce w okresie międzywojennym, zwraca 
szczególną uwagę na następujące jego elementy30 31:
1. Systematyczne zmniejszanie się stawek czynszu komornego z rów

noczesnym wzrostem kosztów utrzymania nieruchomości, co powo
dowało trudności w finansowaniu przez właścicieli kosztów związa
nych z modernizacją lub odbudową tych nieruchomości.

2. Stworzenie systemu zachęcającego do inwestowania w nieruchomo
ści, który obejmował możliwość korzystania ze zwolnień podatko
wych oraz kredytów hipotecznych.

3. Występowanie dużej dochodowość inwestycji komercyjnych (obiek
tów handlowych i administracyjnych oraz hoteli).

4. Możliwość obciążenia właścicieli podatkiem:
a) od nieruchomości, który obejmował:

- budynki i budowle wraz z gruntami znajdującymi się pod 
nimi oraz gruntami przeznaczonymi na podwórza, zieleńce, 
przejścia etc.,

- grunty niezabudowane o powierzchni ponad 5 tys. m2 bez 
względu na rodzaj użytkowania,

- grunty niezabudowane o powierzchni ponad 5 tys. m2 nie- 
użytkowane na cele rolnicze, parków i zieleńców (w przy
padku gruntów o powierzchni ponad 5 tys. m2 użytkowa

30 Ę. Kucharska-Stasiak: Rynek nieruchomości w Polsce ir okresie międzywojen
nym. „Świat nieruchomości” 1994, nr 6.

31 ibidem
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nych na cele rolnicze i hodowlane naliczany był podatek 
gruntowy);

b) dochodowym, związanym z dochodami uzyskiwanymi przez 
właścicieli z nieruchomości miejskich i naliczanym w przypad
ku, gdy dochody te przekraczały określony pułap (ówczesne 
1500 zł rocznie);

5. W przypadku budynków wynajmowanych lub dzierżawionych pod
stawą do naliczania podatku był czynsz płacony właścicielowi przez 
lokatorów w roku poprzedzającym rok podatkowy. Gdy w poprzed
nim roku budynek nie był wynajmowany, podatek ustalano na pod
stawie tzw. czynszu hipotetycznego, jaki mógł właściciel uzyskać, 
lub wartości obiegowej nieruchomości, oszacowanej z uwzględnie
niem cen płaconych za podobne nieruchomości w roku poprzedzają
cym rok podatkowy. Jeżeli nieruchomość była częściowo wynajęta, 
podstawą opodatkowania był czynsz należny z wynajętej części oraz 
hipotetyczny z pozostałej części. Alternatywnym sposobem nalicza
nia podatku było uwzględnienie tylko wartości obiegowej nierucho
mości i obciążenie jej 3-procentowym podatkiem w przypadku grun
tów niezabudowanych i 5-procentowym w przypadku budynków 
i budowli z podwórkami i placami.

6. Występował system zwolnień podatkowych, między innymi właści
ciel nieruchomości miał prawo do ulgi w przypadku, gdy w roku po
przedzającym rok podatkowy poniósł przynajmniej 10-procentową 
stratę w przychodzie spowodowaną zaległościami w płaceniu za ko
morne przez bezrobotnych lokatorów, korzystających z tzw. morato
rium mieszkaniowego. W przypadku znacznego zadłużenia nieru
chomości na prośbę podatnika urząd skarbowy mógł rozłożyć na raty 
spłatę należności podatkowych i grzywien.

7. Do obowiązku gminy należało zapewnienie zaopatrzenia ludności 
w wodę oraz budowa i utrzymanie kanalizacji w miastach. Zgodnie 
jednak z obowiązującymi wówczas przepisami prawa, gminy mogły 
obciążać rzeczywistymi kosztami ich budowy jak i budowy chodni
ków, jezdni, gazociągów czy oświetlenia ulicznego właścicieli są
siednich działek, proporcjonalnie do osiąganych przez nich korzyści.

Prawidłowy rozwój rynku nieruchomości, który został zapoczątko
wany w Polsce w okresie międzywojennym, został przerwany wybuchem
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wojny, a po jej zakończeniu nastąpiła zasadnicza zmiana zasad jego dzia
łania. Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był specyficzny dla funk
cjonowania rynku nieruchomości: z jednej strony występowała prywatna 
własność ziemi (w odróżnieniu od innych państw RWPG) i większości 
budynków mieszkalno-gospodarczych (zwłaszcza na wsi), z drugiej zaś 
wydano m.in. dekret o własności i użytkowaniu gruntów m. st. Warsza
wy32, a w latach pięćdziesiątych odebrano właścicielom, z naruszeniem 
wówczas obowiązujących przepisów prawa, drobne zakłady przemysło
we33. Pomimo takiego postępowania władz PRL-u, stworzono jednak 
w Polsce, w porównaniu z innymi krajami bloku wschodniego, warunki, 
które ułatwiły po transformacji start do pełnej, wolnej gospodarki nieru
chomościami. Do czynników tych należy zaliczyć34:

b) państwowe biura notarialne, rejestrujące rynkowe i pozarynkowe 
transakcje nieruchomościami;

c) księgi wieczyste działające przy sądach rejonowych, odnotowu
jące dotychczasowy stan i zmiany dotyczące nieruchomości;

d) zachowanie ograniczonego prywatnego rynku inwestycyjnego 
(budowa i zbywanie domów jednorodzinnych, handel mieszka
niami i lokalami usługowymi etc.);

e) istnienie prywatnej własności ziemi w mieście i na wsi;
f) bazę informacyjną o rynku, obsługiwaną przez GUS (rejestrują

cy od 1950 roku liczbę oddanych do użytku prywatnych domów 
jednorodzinnych, od 1951 roku liczbę dokonywanych transakcji 
sprzedaży gruntów rolnych, od 1960 roku liczbę notariuszy, a od 
1966 roku liczbę darowizn gruntów rolnych) oraz Ministerstwo 
Sprawiedliwości uogólniające od 1967 roku sprawozdania nota
riuszy.

Charakteryzując lata 1945-1989 z punktu widzenia procesów zacho
dzących na rynku nieruchomości, należy zwrócić uwagę na dwa wyda
rzenia polityczne, które miały wpływ na ten rynek35:

32 Dekret z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na 
obszarze m. st. Warszawy. DzU1945, nr 50, poz. 27.

33 S. Belniak: Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwi
niętych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.

34 ibidem.
35 ibidem
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a) Październik 1956 roku, po którym zwiększyły się swobody poli
tyczne, co poprawiło nastroje społeczne i spowodowało wzrost 
aktywności obywateli oraz liczby osób emigrujących z Polski 
i sprzedających swoje mieszkania przed wyjazdem;

b) Grudzień 1981 roku i wprowadzenie stanu wojennego, co spowo
dowało kolejną falę emigracji i związany z tym wzrost podaży 
nieruchomości na rynku (por. wykres 1.1).

A - transakcje sprzedaży gruntów rolnych (tys. aktów notarialnych).
B - transakcje sprzedaży oraz darowizny gruntów rolnych (tys. aktów notarialnych).
C - transakcje sprzedaży i darowizny gruntów rolnych oraz liczba prywatnego budownictwa mieszkaniowego 

(tys. aktów notarialnych).
D - liczba notariuszy (osób).
----- wielkość szacunkowa.

Wykres 1.1. Wybrane transakcje nieruchomościowe i liczba notariuszy w Pol
sce w drugiej połowie XX wieku

Źródło: Rozmiary i podmioty polskiego rynku nieruchomości w latach 1990- 
1998 według starego i nowego podziału na wojewódzka. Red. L. Kał- 
kowski, IGM. Kraków 1999, za S. Belniak; op.cit., s. 19.

Od roku 1989 można zaobserwować ponowne ożywienie na rynku 
nieruchomości, które wyraża się nie tylko wzrostem liczby notowanych 
transakcji (średnio o około 550 tys. rocznie), ale również wzrostem licz
by osób obsługujących ten rynek (notariuszy, pośredników czy rzeczo

I
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znawców majątkowych). Dynamikę i strukturę transakcji mających miej
sce na rynku nieruchomości zaprezentowano na wykresie 1.2.36

Wykres 1.2. Transakcje nieruchomościowe w Polsce według aktów notarial
nych z lat 1990-2000

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, formularz Ms. Not.24 Sprawozdanie 
notariusza z czynności notarialnych za I półrocze i cały rok; raporty 
zbiorcze z lat 1990-2000, za S. Belniak: op.cit., s. 23-25.

36 Charakterystykę obecnie funkcjonującego rynku nieruchomości przedstawiono 
w rozdz. 1.2.
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Lata

Wykres 1.3. Akty notarialne dotyczące nieruchomości w latach 1992-2001 we
dług województw [tys.]

Źródło: L. Kałkowski: Przyszłość rynku nieruchomości „Świat nieruchomości” 
2002, nr 37, s. 14.
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1.3.2. Dotychczasowy udział cudzoziemców na polskim rynku nieru
chomości

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, nabycie przez cudzo
ziemca nieruchomości, poza kilkoma wyjątkami, wymaga uzyskania od
powiedniego zezwolenia. Zezwolenie takie jest wymagane niezależnie od 
formy nabycia nieruchomości i statusu podmiotu zbywającego, jeżeli 
tylko dotyczy nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczy
stego. Zezwolenia na nabycie nieruchomości udziela Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Obrony Na
rodowej, a w przypadku gdyby zezwolenie dotyczyło nabycia przez cu
dzoziemca nieruchomości rolnej, również z Ministrem Rolnictwa i Roz
woju Wsi.

Według ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców37, 
za cudzoziemca uważa się nie tylko osobę fizyczną niemającą polskiego 
obywatelstwa, ale również osobę prawną mającą siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej. Za cudzoziemca uważa się również osobę prawną ma
jącą siedzibę w Polsce, ale której 50% lub więcej kapitału zakładowego 
(akcyjnego) należy do osób będących obywatelami innych państw lub 
spółek mających siedzibę za granicą. Ustawa nie precyzuje kryteriów, 
jakimi winien kierować się Minister Spraw Wewnętrznych i Administra
cji przy udzielaniu cudzoziemcowi zgody na nabycie w Polsce nieru
chomości. W przypadku osób fizycznych uwzględnia się zazwyczaj wię
zi łączące cudzoziemca z Polską, a w szczególności38:

- posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,
- zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim,
- stałe zamieszkiwanie w Polsce na podstawie karty stałego poby

tu,
- pełnienie funkcji członka kadry kierowniczej przedsiębiorstw 

z kapitałem zagranicznym,

37 Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem
ców. Tekst jednolity DzU 1996, nr 54, poz. 245, z poźn. zm.

38 Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji 
w 2002 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo
ziemców. Warszawa 2003, s. 6.
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- prowadzenie na terenie Polski działalności gospodarczej zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie Prawo działalności gospodar
czej.

W przypadku osób prawnych istotne znaczenie przy wydawaniu ze
zwolenia na nabycie nieruchomości ma prowadzenie w Polsce działalno
ści gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami praw
nymi. O zezwolenie mogą się zatem starać39:

a) spółki handlowe z siedzibę w Polsce - na uzasadnione potrzeby 
prowadzonej działalności;

b) podmioty gospodarcze z siedzibę za granicą, prowadzące dzia
łalność w zakresie drobnej wytwórczości - na potrzeby prowa
dzonego w Polsce przedsiębiorstwa;

c) podmioty gospodarcze z siedzibą za granicą, posiadające w Pol
sce (za zezwoleniem właściwego ministra) przedstawicielstwo 
lub oddział - na jego potrzeby.
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w art. 

8 wymienia przypadki, w których cudzoziemcy nie muszą ubiegać się 
o zezwolenie na nabycie nieruchomości. Dotyczy to jedynie nieruchomo
ści, które nie są zlokalizowane w strefie nadgranicznej oraz mają po
wierzchnię do 1 ha. Nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia na naby
cie nieruchomości, jeżeli dotyczy to:

a) nabywania przez cudzoziemca samodzielnego lokalu mieszkal
nego w rozumieniu ustawy o własności lokali;

b) nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego 
w Polsce co najmniej 5 lat od dnia uzyskania karty stałego poby
tu;

c) nabywania przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela 
polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata od uzy
skania karty stałego pobytu, nieruchomości, które w wyniku na
bycia będą stanowić wspólność ustawową małżonków;

d) nabywania przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu na
bycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy 
nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem 
lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat;

39 ibidem.
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e) nabywania przez osobę prawną na jej cele statutowe nierucho
mości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym 
kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast;

f) nabywania nieruchomości przez cudzoziemca, będącego ban
kiem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przeję
cia nieruchomości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji 
w postępowaniu egzekucyjnym;

g) nabywania lub objęcia przez bank będący osobą prawną, mającą 
siedzibę w Polsce, akcji lub udziałów w spółce w związku z do
chodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokona
nych czynności bankowych.

W latach 1990-2002 wydano w Polsce 18 202 zezwolenia na naby
cie nieruchomości przez cudzoziemców, jednak liczba udzielanych ze
zwoleń w poszczególnych latach była zróżnicowana. W roku 1990 udzie
lono tylko 565 zezwoleń, następnie aż do 1999 roku następował przyrost 
liczby zezwoleń przeciętnie o ok. 174 rocznie (czyli o 15,09%). Najwięk
szy przyrost w tym okresie w stosunku do poprzedniego roku nastąpił 
wiatach 1992 (o 45%), 1994 (o 33,5%) i 1997 (o 38%). W roku 1999 
udzielono zezwoleń na nabycie prawa własności lub prawa użytkowania 
wieczystego 2304 nieruchomości, natomiast w roku 2000 jeden raz zano
towano spadek udzielonych zezwoleń (do 1478, czyli o 35,85%).

Na wykresie 1.4 przedstawiono liczbę udzielonych zezwoleń i decy
zji odmownych dotyczących możliwości nabycia przez cudzoziemców 
nieruchomości. Dla lat 1999-2002 liczba decyzji odmownych odnosi się 
zarówno do zezwoleń na nabycie nieruchomości jak i akcji przedsię
biorstw.

Analizując strukturę liczby udzielonych zezwoleń w latach 1991- 
2002 dotyczących nabycia nieruchomości ze względu na rodzaj ubiega
jącego się podmiotu, uwagę zwraca zasadnicza zmiana proporcji pomię
dzy udzielonymi zezwoleniami osobom fizycznymi a osobom prawnym. 
O ile w 1991 roku 70% wszystkich zezwoleń udzielono osobom fizycz
nym, o tyle w następnych latach następował spadek udziału tych osób 
w przyznanych zezwoleniach na korzyść osób prawnych. Od roku 1996 
proporcja ukształtowała się na w miarę stałym pułapie: 70% zezwoleń 
otrzymują osoby prawne, a 30% osoby fizyczne.
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Wykres 1.4. Liczba zezwoleń oraz decyzji odmownych na nabycie nieruchomo
ści przez cudzoziemców w latach 1990-2002 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji

Cudzoziemcy najbardziej są zainteresowani nieruchomościami grun
towymi. Wśród 18 081 zezwoleń udzielonych w latach 1991-2002 
16 697 (ponad 92%) dotyczyło właśnie nieruchomości gruntowych, a tyl
ko 1384 nieruchomości lokalowych. Nieruchomości gruntowe cudzo
ziemcy najczęściej nabywają w województwach: mazowieckim, śląskim, 
świętokrzyskim, dolnośląskim i opolskim, natomiast najmniejsze zainte
resowanie wzbudzają województwa: podkarpackie, podlaskie i lubelskie. 
Zdecydowanie częściej wyrażają oni chęć nabycia prawa własności do 
nieruchomości gruntowej niż prawa użytkowania wieczystego ze wzglę
du na fakt, iż ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
nie wprowadza odmiennych regulacji prawnych dla powyższych form 
władania nieruchomościami. Charakterystyki liczbowe opisujące zainte
resowanie cudzoziemców nieruchomościami gruntowymi w poszczegól
nych województwach w latach 1999-2002 przedstawiono w tabeli 1.8.
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Badając kierunek napływu kapitału na zakup nieruchomości grun
towych w Polsce, nie jest zaskoczeniem istotny udział kapitału niemiec
kiego. W latach 1998-2001 26% powierzchni nieruchomości nabytej 
przez cudzoziemców kupili właśnie Niemcy. Niewiele mniejszy jednak 
jest udział w rynku nieruchomości gruntowych obywateli Holandii, sza
cowany w omawianym okresie na 24%. Trzecie miejsce pod względem 
zaangażowania kapitału w polskich nieruchomościach zajmują obywatele 
Francji, którzy kupili 10% sprzedanej w tym czasie obcokrajowcom po
wierzchni nieruchomości. Po uwzględnieniu obecności na rynku przed
stawicieli Finlandii, Stanów Zjednoczonych i Włoch należy zauważyć, 
że zaangażowanie pozostałych państw świata ocenia się na około 25%. 
Liczbę zezwoleń wydanych dla przedstawicieli wybranych państw oraz 
odpowiadającą im powierzchnię nieruchomości przedstawiono w tabeli 
1.9.

Rozwiązania stosowane w Polsce dotyczące kontroli i reglamentacji 
udziału cudzoziemców w rynku nieruchomości nie są czymś odosobnio
nym. Większość państw, chroniąc własne interesy gospodarcze, poli
tyczne i społeczne, w większym lub mniejszym stopniu aktywnie ograni
cza udział cudzoziemców na tym rynku. W Polsce konieczność ochrony 
rynku nieruchomości wynika ze stosunkowo niskich dochodów własnych 
obywateli w porównaniu z obywatelami państw zachodnich, a co za tym 
idzie, większych możliwości nabywczych cudzoziemców niż Polaków. 
Od początku lat 90. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wy
dał 18 202 zezwoleń na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 
34 165 ha (czyli na ok. 0,1093% całej powierzchni Polski). Równocze
śnie w tym samym okresie wydał 2033 decyzji odmownych. Analizując 
udział cudzoziemców w rynku nieruchomości, należy pamiętać również 
o możliwości nie zawsze legalnego, a co za tym idzie, nieuwzględnione-
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go w oficjalnych statystykach, nabywania przez obcokrajowców nieru
chomości. Według Urzędu Ochrony Państwa, odbywa się to najczęściej 
przez40:

a) nabywanie nieruchomości przez spółkę z mniejszościowym 
udziałem kapitału zagranicznego, a następnie odsprzedanie przez 
polskiego udziałowca swoich udziałów cudzoziemcowi;

b) nabywanie nieruchomości w formie „przedwczesnej sprzedaży” 
,na podstawie np. testamentu lub aktu darowizny na rzecz cudzo
ziemca w zamian za określone korzyści materialne;

c) nabywanie nieruchomości przez osoby z podwójnym obywatel
stwem;

d) zbywanie nieruchomości przez ich właścicieli bezpośrednio za
interesowanym cudzoziemcom z pominięciem wymogu uzyska
nia zezwolenia.

W celu monitorowania zawieranych transakcji przez cudzoziemców 
na polskim rynku nieruchomości od początku 1999 roku prowadzony jest 
rejestr nabytych lub objętych przez cudzoziemców nieruchomości, udzia
łów lub akcji bez konieczności uzyskania zezwolenia. Rejestry te są 
oparte na informacjach zawartych w aktach notarialnych, odpisach pra
womocnych wyroków sądów dotyczących nabycia przez obcokrajowca 
nieruchomości czy wpisów do rejestru handlowego. W roku 1999 doko
nano 1831 wpisów do rejestru, w 2000 roku - 2090, w 2001 roku - 2186, 
natomiast w 2002 - 2713 wpisów41. Według informacji zawartych w re
jestrze, w 1999 roku cudzoziemcy bez obowiązku uzyskania zezwolenia 
nabyli prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego 366 nieru
chomości o łącznej powierzchni 143,69 ha (w tym 67 nieruchomości rol
nych o pow. 51,94 ha) oraz 394 lokale o łącznej powierzchni 25 026,43 
m2. W roku 2000 nabyli 314 nieruchomości gruntowych o łącznej po
wierzchni 94,22 ha oraz 434 lokale o łącznej pow. 30 351,52 m2, 
w 2001 roku stali się właścicielami 395 nieruchomości o powierzchni

40 Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji ustawy 
z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
w 2000 roku. Warszawa 2001, s.100

41 Przeprowadzona analiza wskazuje jednak, że wzrost wpisów nie jest spowodo
wany rosnącą liczbą dokonanych z udziałem cudzoziemców transakcji, ale poprawą 
terminowości nadsyłania dokumentów przez zobowiązane do tego organy.
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118,42 ha i 416 lokali o powierzchni 26 467,82 m2, natomiast w 2003 
roku nabyli 369 nieruchomości o łącznej powierzchni 98,29 ha i 494 lo
kali o powierzchni 42 248,66 m2.

1.3.3 Zasady nabywania nieruchomości w państwach Unii 
Europejskiej

Funkcjonowanie Unii Europejskiej opiera się na podpisanym 7 lute
go 1992 roku w Maastricht traktacie, który określa zakres i zasady inte
gracji gospodarczej, walutowej i politycznej. Jego poprzednikiem był 
Traktat Rzymski z 25 marca 1957 roku, który przewidywał stworzenie 
wewnętrznego rynku między krajami wspólnot. Do najważniejszych ce
lów funkcjonowania UE zaliczono trwały i równomierny wzrost gospo
darczy, zapewnienie bezpieczeństwa, podnoszenie standardów życia 
obywateli, zapewnienie spójności ekonomicznej i społecznej oraz ochro
nę wolności, praw i interesów obywateli. Aby cele te zostały osiągnięte, 
podstawą funkcjonowania UE było przyjęcie, jako zasady, czterech na
stępujących swobód42:

a) swobody przepływu towarów, obejmującej m.in.:
- dostosowanie lub wzajemną akceptację norm, przepisów, 

procedur postępowania w wymianie handlowej,
- przyjęcie wspólnych taryf celnych, działań liberalizacyj- 

nych, środków ochrony rynku, polityki eksportowej;
b) swobodny przepływ usług, obejmujący m.in.:

- tworzenie warunków do rozwoju różnego rodzaju usług, 
zwiększania ich roli w realizacji celów gospodarczych i spo
łecznych,

- podnoszenie sprawności i efektywności procesów gospodar
czych,

- lepsze zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych obywateli;
c) swobody przepływu osób, obejmującej:

42 S. Belniak: op.cit., s. 89.
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- prawa do poszukiwania pracy umożliwiającej najlepsze wy
korzystanie możliwości i umiejętności obywateli na terenie 
całej Unii Europejskiej,

- prawa do osiedlania się i korzystania ze wszystkich dóbr so
cjalnych w miejscu pobytu na terenie całego obszaru Unii 
Europejskiej;

d) swobody przepływu kapitału, umożliwiającej:
- efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zasobów 

pracy,
- optymalne wykorzystanie zasobów kapitału (zgodnie z ko

rzyścią krajów członkowskich UE oraz ich obywateli).
Dla realizacji podstawowych swobód obywateli UE fundamentalne 

znaczenie ma umożliwienie obywatelom państw członkowskich nabywa
nia nieruchomości w innych państwach członkowskich UE, na zasadzie 
równego traktowania. Ogólne zasady nabywania nieruchomości przez 
cudzoziemców w państwach UE zostały uregulowane Dyrektywą 
88/361/EEC, która zakazuje stosowania jakichkolwiek ograniczeń 
w przepływie kapitału pomiędzy krajami członkowskimi a krajami trze
cimi43. Stopniowa znoszenie ograniczeń w przepływie kapitału należące
go do podmiotów gospodarczych i osób stale przebywających na teryto
rium państw członkowskich Wspólnoty oraz zniesienie wszelkich prze
jawów dyskryminacji ze względu na narodowość, siedzibę, miejsce za
mieszkania lub miejsce przeznaczenia inwestycji zapisano już w art. 67 
traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Państwa 
członkowskie zostały zobowiązane do zniesienia ograniczeń w zakresie 
niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania wspólnego 
rynku44. Oznacza to, że żadne państwo członkowskie nie może ograni
czać nabywania nieruchomości obywatelom innych państw członkow
skich, jeżeli naruszyłoby to zasadę swobody przepływu osób, towarów, 
kapitału, usług lub prowadzenia działalności gospodarczej. W każdym 
innym przypadku istnieje możliwość reglamentowania udziału obcokra

43 Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji 
w 200 lr. Ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem
ców, s. 80.

44 C. Herman. Swobodny przepływ kapitału i nabywanie nieruchomości przez cu
dzoziemców w negocjacjach akcesyjnych. Biuletyn Analiz UKIE nr 7, wrzesień 2001
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jowców na krajowym rynku nieruchomości. Pomimo obowiązywania tak 
jednoznacznych rozwiązań dotyczących udziału cudzoziemców na rynku 
nieruchomości państw członkowskich UE, w poszczególnych krajach 
istnieją jednak pewne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez 
obcokrajowców. Analizując stopień liberalizacji przepisów dotyczących 
nabywania nieruchomości, kraje wchodzące w skład UE można podzielić 
na trzy grupy:

a) państwa, w których obowiązują najbardziej liberalne przepisy 
w tym zakresie (Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksem
burg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania);

b) państwa o minimalnych ograniczeniach, dotyczących przede 
wszystkim nabywania nieruchomości położonych w strefie nad
granicznej lub przeznaczonych na cele rolne (Finlandia, Grecja, 
Irlandia, Włochy);

c) państwa stosujące największe ograniczenia w tym zakresie (Au
stria, Dania, Szwecja).

W Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, 
Portugalii oraz w Wielkiej Brytanii stosuje się zasadę „traktowania naro
dowego”, której istota tkwi w braku różnicowania sposobu postępowania 
w stosunku do nabywców nieruchomości wywodzących się z danego 
państwa i państw członkowskich UE. Obywatele wszystkich państw 
członkowskich UE traktowani są na równi z obywatelami danego pań
stwa, a nabywanie przez nich nieruchomości nie podlega żadnym ograni
czeniom ze względu na pochodzenie. W państwach tych, jeżeli występują 
jakiekolwiek ograniczenia, to dotyczą wszystkich, bez względu na naro
dowość. W Belgii i Holandii ograniczeniu podlega określony prawem 
sposób wykorzystania nieruchomości, w Niemczech wynikają one z dą
żenia do poprawy struktury rolnej, z prawem kopalin oraz związane są 
z obrotem ziemią na terenach nowych landów. W Luksemburgu nabycie 
nieruchomości przez cudzoziemca w strefie nadgranicznej wy maga jedy
nie uzyskania zgody prefekta prowincji. W Portugalii nie ma konieczno
ści ubiegania się o zezwolenie na nabycie nieruchomości, należy jedynie 
taki fakt zgłosić do Instytutu Inwestycji, Handlu i Turystyki, a w niektó
rych przypadkach Narodowemu Bankowi Portugalii. Ma to charakter 
jedynie informacyjny i dotyczy nabycia trzech domów, trzech działek 
z zabudową, trzech budynków miejskich lub nieruchomości o łącznej
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powierzchni handlowej powyżej 200 m2 i budynków miejskich o łącznej 
powierzchni powyżej 500 m2.

Pewne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem
ców wprowadzono w Grecji, Finlandii, Irlandii i we Włoszech. Fińskie 
prawo przewiduje konieczność uzyskania zezwolenia terytorialnego 
Ośrodka Ochrony Środowiska Prowincji w przypadku nabywania przez 
cudzoziemca nieruchomości o charakterze wypoczynkowym, rekreacyj
nym oraz położonym na terenach przygranicznych. Ograniczenia w na
bywaniu nieruchomości w Grecji wynikają przede wszystkim ze wzglę
dów bezpieczeństwa kraju i dotyczą terenów położonych w strefie przy
granicznej, w tym greckich wysp. Cudzoziemcy pochodzenia greckiego 
oraz podmioty fizyczne i prawne pochodzące z innych państw UE mogą 
nabyć te tereny po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia ministra obrony 
narodowej. Również we Włoszech występują prawne ograniczenia w na
bywaniu nieruchomości w pasie terenów przygranicznych. Takiego 
ograniczenia nie ma natomiast w Irlandii, lecz przepisy regulują zasady 
nabywania gruntów rolnych, lasów i zbiorników wodnych. Nieruchomo
ści te bez zezwolenia mają prawo nabyć wyłącznie obywatele Irlandii, 
osoby fizyczne przebywające w Irlandii co najmniej 7 lat oraz osoby fi
zyczne, które mają stałe miejsce zamieszkania w jednym z państw Unii 
Europejskiej.

Najbardziej restrykcyjne prawo dotyczące nabywania nieruchomości 
przez cudzoziemców mają Austria, Dania i Szwecja. W Szwecji ograni
czenia dotyczą nabywania nieruchomości rekreacyjnych, gospodarstw 
rolnych, gruntów zabudowanych o statusie dzierżawy wieczystej lub cza
sowej. Cudzoziemiec może nie otrzymać prawa nabycia takich nieru
chomości, jeżeli transakcja groziłaby w istotny interes społeczny lub do
tyczyła nieruchomości znajdujących się na terenach o szczególnie wyso
kim popycie na nieruchomości. Z obowiązku posiadania takiego zezwo
lenia zwolniony jest obcokrajowiec posiadający tzw. domicyl, czyli cu
dzoziemiec mieszkający w Szwecji od co najmniej pięciu lat, mający 
zameldowanie w tym kraju i pozostający w związku z osobą, od której 
takie zezwolenie nie jest wymagane. Dania ma szczególnie restrykcyjne 
ustawodawstwo w kwestii nabywania przez cudzoziemców nieruchomo
ści o charakterze rekreacyjnym oraz gospodarstw rolnych. Od roku 1986 
wszyscy obcokrajowcy w momencie ubiegania się o kupno nieruchomo
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ści o charakterze letniej rezydencji muszą udowodnić silny związek 
z Danią, m.in. poprzez posiadanie rodziny w tym kraju, pracy lub syste
matyczne spędzanie w tym kraju urlopów43. Obywatele Unii Europejskiej 
nie są wyłączeni z tego obowiązku, nie muszą jednak wykazywać silnego 
związku z tym państwem, wystarczy bowiem tylko oświadczenie o chęci 
mieszkania w Danii na stałe lub rozpoczęcie jakiejkolwiek działalności. 
W Danii jest szczególnie mocne dążenie do zachowania rekreacyjnego 
charakteru tak nabywanych nieruchomości. Z jednej strony nie ma praw
nych możliwości wynajmowania rezydencji osobom trzecim, powinny 
one służyć tylko swojemu właścicielowi, z drugiej strony właściciel musi 
uzyskać zgodę Ministerstwa Ochrony Środowiska, aby letnia rezydencja 
mogła pełnić funkcję miejsca stałego zamieszkania. O zezwolenie takie 
mogą starać się tylko osoby, które nie pracują zawodowo i są właścicie
lami takich rezydencji od co najmniej ośmiu lat. Obecnie na około 
200000 rezydencji tylko kilka tysięcy ma taki status. W przypadku zaku
pu w Danii gospodarstwa rolnego kupujący musi spełnić cztery jasno 
postawione warunki:

- posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europej
skiej,

- posiadać wykształcenie rolnicze,
- pracować minimum 6 miesięcy w zakupionym gospodarstwie,
- samodzielnie prowadzić gospodarstwo.
Dania jest jedynym państwem Unii Europejskiej, którego prawo do

tyczące nabywania nieruchomości nie jest zgodne z zasadą swobodnego 
przepływu kapitału. Jest to możliwe na podstawie specjalnego Protokołu 
do Traktatu o Unii Europejskiej, który przekonał Duńczyków do zaak
ceptowania w referendum decyzji o wstąpieniu do UE.

W Austrii poszczególne landy określają warunki, jakie muszą speł
nić cudzoziemcy, aby uzyskać prawo do nabycia nieruchomości. Warun
ki te opierają się na czterech koncepcjach45 46:

45 Por. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej. Cz.IL. „Dolnośląski Informator Rolniczy” 2000, nr 11 źródło inter
netowe: http://dor-rol.com.pl/dir-arch/ldir.htm.

46 Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji 
w 2001r. Ustawy..., s. 80.

http://dor-rol.com.pl/dir-arch/ldir.htm
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a) zgoda udzielana jest po spełnieniu warunków wyliczonych enu
meratywnie w ustawie (Karyntia);

b) decyzja podejmowana jest po dokonaniu analizy przesłanek 
przemawiających za wyrażeniem zgody lub odmową (Salzburg);

c) decyzja pozytywna jest podejmowana tylko wówczas, gdy nie 
jest zagrożony interes publiczny (Górna Austria);

d) zgoda udzielana jest wtedy, gdy przemawia za tym szczególny 
interes publiczny (pozostałe landy).

W dniu 31 grudnia 1999 roku skończył się formalnie okres, w któ
rym prawodawstwo Austrii w zakresie nabywania nieruchomości mogło 
odbiegać od przepisów Unii Europejskiej. Ograniczenie to dotyczyło 
możliwości otrzymania zgody na nabycie przez cudzoziemców mieszkań 
i domów na cele rekreacyjne dopiero po pięcioletnim pobycie w tym kra
ju. Od początku 2000 roku Austria musi przyjmować wszystkie regulacje 
Unii Europejskiej, ale mimo to niektóre landy nie zamierzają cofnąć do
tychczas obowiązujących ograniczeń. Przykładem jest Tyrol, który ze 
względu na wymagania krajobrazowe i turystyczne nadal niezwykle re
strykcyjnie traktuje sprawę nabywania domów rekreacyjnych. Pomimo 
uznania stosowanych rozwiązań za sprzeczne z regulacjami unijnymi 
i rozpatrywaniem przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości związanej 
z tym skargi Komisji Europejskiej, to stopień skomplikowania problemu 
sprawia, że nadal nie jest on do końca rozwiązany.

Z o wiele większymi ograniczeniami muszą się liczyć cudzoziemcy, 
którzy niebędący obywatelami państw członkowskich UE. Muszą oni 
uzyskać zezwolenie nie tylko na nabycie nieruchomości, ale również na 
budowę lub uzyskanie służebności na gruntach zabudowanych i niezabu
dowanych. Zagrożenie interesu lub bezpieczeństwa państwa nie jest je
dynym powodem odmowy wydania pozwolenia. Często również wynika 
to z dążeniem władz do47:

a) zapewnienia takiego przeznaczenia gruntów, które gwarantują 
należyte warunki mieszkaniowe oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej dla ludności miejscowej i dla tych osób, które osie
dlają się na stałe;

47 Por. Informator o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, źródło interne
towe http://www.cie.gov.pl/publikacje/inf06.pdf.

http://www.cie.gov.pl/publikacje/inf06.pdf
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b) zagwarantowania pierwszeństwa polityce mieszkaniowej przed 
innymi formami użytkowania, szczególnie przed użytkowaniem 
na cele rekreacyjne lub wyłącznie jako lokata kapitału (przeciw
działanie spekulacji gruntami);

c) zachowania możliwie dużego, społecznie akceptowanego roz
proszenia własności gruntów, uwzględniającego wielkość obsza
ru landu (zapobieganie tworzeniu się wielkich posiadłości ziem
skich).

W Austrii są również określone ograniczenia w nabywaniu gruntów 
rolnych i leśnych. Nie odnoszą się one jednak tylko do cudzoziemców, 
ale również obywateli Austrii. Nabycie takiego typu nieruchomości nie 
może kolidować z interesem publicznym, rozumianym jako zachowanie 
i wzmacnianie silnego gospodarczo stanu chłopskiego i zdrowej gospo
darki rolnej. Kupujący musi ponadto zapewnić, że osobiście będzie na 
nabytym gruncie prowadzić gospodarkę rolną lub leśną. W przypadku 
nabycia gruntu leśnego lub rolnego na cele przemysłowe, tworzenie dzia
łek budowlanych lub innej akceptowanej społecznie działalności musi 
być zgodne z założeniami polityki przestrzennej.

1.3.4. Zmiany w zasadach nabywania nieruchomości w Polsce przez 
cudzoziemców wynikające z negocjacji akcesyjnych

Polskie stanowisko w sprawie możliwości nabywania nieruchomości 
przez cudzoziemców po przystąpieniu do Unii Europejskiej zostało prze
kazane stronie unijnej 15 lipca 1999 roku. Powołując się na szczególne 
uwarunkowania historyczne, społeczne i polityczne, strona polska wystą
piła z wnioskiem o pięcioletni okres przejściowy na nabywanie nieru
chomości na cele inwestycyjne oraz osiemnastoletni okres przejściowy 
na nabywanie gruntów rolnych i drugich rezydencji. Polska, argumentu
jąc potrzebę wprowadzenia tak długich okresów przejściowych, zwróciła 
szczególną uwagę na:

a) znacznie większe możliwości finansowe podmiotów i siłę na
bywczą obywateli pochodzących z państw członkowskich UE, 
a co za tym idzie, obniżenie szans obywateli polskich na rynku 
nieruchomości;
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b) kilkukrotnie niższe ceny nieruchomości w Polsce niż w UE;
c) możliwość zaburzenia struktury agrarnej kraju przez, z jednej 

strony, zbyt duże rozdrobnienie gruntów rolnych, a z drugiej, 
nadmierną koncentrację nieruchomości rolnych i powstanie 
wielkoobszarowych gospodarstw, istotnie wpływających na wy
niki ekonomiczne sektora rolnego;

d) obawy polskiego społeczeństwa o wykorzystanie rynku nieru
chomości w procederze prania „brudnych” pieniędzy, a nabytej 
ziemi do celów szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi48.

Według strony polskiej, dodatkowym argumentem przemawiającym 
za wprowadzeniem takich okresów przejściowych, jest stworzenie szansy 
obywatelom polskim prawidłowego uczestnictwa w szeroko rozumianej 
integracji europejskiej. Po upływie okresów przejściowych ma nastąpić 
swoboda przepływu kapitału na zasadach obwiązujących w Unii Euro
pejskiej, w tym nabywania nieruchomości.

W toku prowadzonych negocjacji strona unijna zwracała szczególną 
uwagę na fakt, że rozwiązania przejściowe powinny być „wyjątkowe, 
ograniczone w czasie i mieć ograniczony zakres” oraz „nie mogą zakła
dać zmian w przepisach i politykach UE, zakłócać ich właściwego funk
cjonowania ani prowadzić do istotnego zakłócania konkurencji”. Z tego 
względu propozycje okresów przejściowych zaproponowane przez stronę 
polską nie znalazły uznania w Unii. Unia Europejska zaproponowała z 
kolei następujące rozwiązania w zakresie nabywania nieruchomości 
przez cudzoziemców w okresie przejściowym po wstąpieniu Polski do 
struktur UE:

a) w odniesieniu do nabywania drugich rezydencji obowiązywałby 
pięcioletni okres przejściowy (do 31 grudnia 2007 roku), pod
czas którego Polska utrzymywałaby krajowe przepisy; ponadto 
w okresie przejściowym ograniczenia te nie obejmowałyby oby
wateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego49, przebywają

48 Por. C. Herman; op.cit.
49 W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oprócz państw członkowskich 

Unii Europejskiej (czyli Austrii, Belgii, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, 
Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii 
i Włoch) należą jeszcze Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.
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cych na stałe w Polsce, którzy nabyliby tego typu nieruchomości 
zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich;

b) w odniesieniu do nabywania gruntów leśnych i rolnych obowią
zywałby siedmioletni okres przejściowy, nie obejmujący naby
wania nieruchomości przez unijnych rolników, pragnących pod
jąć działalność na zasadzie samozatrudnienia i zamieszkać 
w Polsce;

c) w odniesieniu do nabywania nieruchomości na cele inwestycyjne 
nie obowiązywałby w ogóle okres przejściowy.

W wyniku prowadzonych negocjacji i osiągnięcia kompromisu po
między obiema stronami - Polską i Unią Europejską - podczas sesji ne
gocjacyjnej 21 marca 2002 roku Polska zamknęła, obejmujący problema
tykę nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, dział „Swobodny 
przepływ kapitału”. W drodze negocjacji ustalono następujące rozwiąza
nia dotyczące rynku nieruchomości:

1. Polska będzie mogła jeszcze przez 12 lat od daty akcesji stoso
wać aktualny system, w ramach którego, cudzoziemcy będą mu
sieli ubiegać się o zezwolenie na nabycie nieruchomości rolnych 
bądź leśnych.

2. Polska otrzymała pięcioletni okres przejściowy na utrzymanie 
obecnego systemu zezwoleń dla cudzoziemców ubiegających się 
o nabycie nieruchomości rekreacyjnych, czyli tzw. drugich do
mów.

3. Samozatrudniający się rolnicy indywidualni, będący obywatela
mi państw członkowskich UE, osiedlający się na stałe na terenie 
Polski, będą mogli nabyć nieruchomości rolne, na których go
spodarują, bez konieczności ubiegania się o zezwolenie. Prawo 
takie uzyskają po minimum trzyletniej dzierżawie danej nieru
chomości na terenie ośmiu województw Polski centralnej, 
wschodniej i południowej, oraz po minimum 7 latach, na terenie 
8 województw Polski zachodniej (por. mapę 1.1).
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pomorskie
warmińsko-
mazurskiezachodniopomorskie

podlaskiekujawsko-
pomorskie

mazowieckie
wielkopolski'

lubuskie

łódzkie

dolnośląskie lubelskie

świętokrzyskie
opolskie

podkarpackie
małopolskie

województwa, w których 
rolnicy UE będą mogli nabyć 
ziemię po 7 latach dzierżawy

województwa, w których 
rolnicy UE będą mogli nabyć 
ziemię po 3 latach dzierżawy

Rys. 1.1. Warunki zakupu ziemi przez rolników UE w poszczególnych wo
jewództwach

Źródło: opracowanie własne. 4 5

4. W drodze regulacji ustawowej Polska zobowiązała się do nada
nia obiektywnego, przejrzystego, trwałego i publicznie dostęp
nego charakteru przepisom stosowanym przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Na
rodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wy
dawaniu cudzoziemcom zezwoleń na nabycie nieruchomości 
rolnej lub leśnej. Regulacje takie mają wejść w życie jeszcze 
przed datą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

5. Projekt przygotowywanej ustawy o obrocie nieruchomościami 
rolnymi zostanie skonsultowany z Komisją Europejską pod ką
tem zgodności ustawy z zasadą niedyskryminowania, zapisaną 
w traktatach założycielskich Wspólnot Europejskich. Ma to na-
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stąpić po zakończeniu rządowego procesu legislacyjnego, czyli 
kiedy projekt nabierze charakteru przedłożenia rządowego.

6. Polska zobowiązała się dostarczyć UE jeszcze przed akcesją do
datkowych, precyzyjnych informacji, dotyczących struktury wła
sności ziemi w Polsce, cen gruntów rolnych w poszczególnych 
regionach, planowanej reformy ksiąg wieczystych, powierzchni 
gospodarstw rolnych oraz planów przyszłej legislacji dotyczącej 
użytkowania ziemi rolnej, w tym ewentualnego górnego limitu 
wielkości gospodarstw.

7. W trzecim roku po przystąpieniu do Unii Europejskiej zostanie 
dokonana przez Komisję Europejską analiza funkcjonowania 
przyjętych rozwiązań przejściowych, na podstawie której będzie 
sporządzony raport dla Rady Europejskiej. Opierając się na ra
porcie i ewentualnym wniosku Komisji europejskiej, Rada może 
podjąć jednogłośnie (a więc akceptowaną również przez Polskę) 
decyzję o skróceniu, zniesieniu lub zmodyfikowaniu wynego
cjowanych obecnie przez Polskę, rozwiązań przejściowych.

Wśród krajów kandydujących warunki nabywania nieruchomości po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej wynegocjowane przez Polskę należą 
do jednych z lepszych. Okresy przejściowe oraz warunki wynegocjowane 
przez inne kraje kandydackie opisano w tabeli 1.10.
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II. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA JAKO SPECYFICZNY 
PRZEDMIOT OBROTU RYNKOWEGO

I L I .  DEFINICJA, RODZAJE I CECHY NIERUCHOMOŚCI GRUNTO
WYCH

Pojęcie „nieruchomość” zostało unormowane przepisami prawnymi. 
Według art. 46 Kodeksu cywilnego „nieruchomościami są części po
wierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), 
jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budyn
ków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu 
przedmiot własności”. Doprecyzowanie pojęcia „nieruchomość grunto
wa” możemy znaleźć w Ustawie o gospodarce nieruchomościami1, we
dług której nieruchomością gruntową jest grunt wraz ze wszystkim tym, 
co jest z nim w sposób trwały złączone, z „wyłączeniem budynków i lo
kali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności”.

L. Kałkowski2, opierając się na Krajowym Wykazie Gruntów, wy
szczególnił 17 form własności i władania nieruchomościami gruntowy
mi. Według tego kryterium można mówić o gruntach:

- Skarbu Państwa (5 rodzajów form władania),
- państwowych osób prawnych,
- gmin i związków międzygminnych (4 rodzaje form władania),
- komunalnych osób prawnych,
- osób fizycznych (2 rodzaje form władania),
- spółdzielni,
- kościołów i związków wyznaniowych,
- wspólnot gruntowych,
- osób prawnych nie zaliczonych do wyżej wymienionych grup.

1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...
2 Por. Rynek nieruchomości w Polsce...
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Opierając się na obowiązującej w Polsce ewidencji gruntów i bu
dynków, nieruchomości gruntowe ze względu na sposób wykorzystania 
można podzielić na3:

a) użytki rolne, w tym:
- grunty orne,
- sady,
- łąki trwałe,
- pastwiska trwałe,
- grunty rolne zabudowane,
- grunty pod stawami,
- rowy;

b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:
- lasy,
- grunty zadrzewione i zakrzewione;

c) grunty zabudowane i zurbanizowane:
- tereny mieszkaniowe,
- tereny przemysłowe,
- inne tereny zabudowane,
- zurbanizowane tereny niezabudowane,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- użytki kopalne,
- tereny komunikacyjne, czyli:

• drogi,
• tereny kolejowe,
• inne tereny komunikacyjne;

d) grunty pod wodami
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi;

e) Użytki ekologiczne;
f) Nieużytki;
g) Tereny różne.

3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. DzU 2001, nr 38 poz. 454.
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Pojęcie nieruchomość gruntowa, dość często mylnie utożsamiane 
jest z nieruchomością rolną (gruntem rolnym). W rzeczywistości nieru
chomości rolne są tylko jednym z rodzajów nieruchomości gruntowych, 
których wyróżnikiem jest to, że są lub mogą być wykorzystane do pro
wadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie (por. art. 46.1 k.c.).

Inną charakterystykę gruntów rolnych zawarto w Ustawie o ochro
nie gruntów rolnych i leśnych4, która w art.2.1 za grunty rolne uważa 
grunty:

a) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
b) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi służącymi 

wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;
c) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami 

mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi 
wyłącznie do produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno- 
spożywczemu;

d) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do pro
dukcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepi
sów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku do
chodowym od osób prawnych;

e) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami 
śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i u- 
rządzeniami przeciwerozyjnymi;

f) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;
g) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych 

i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji 
oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i miesz
kańców wsi;

h) zrekultywowanych dla potrzeby rolnictwa;
i) torfowisk i oczek wodnych;
j) pod gruntami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Według powyższej ustawy, nie uważa się za grunty rolne gruntów 
znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabyt
ków.

4 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. DzU 1995, 
nr 16, poz. 78, z poźn. zm.
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Grunty leśne utożsamiane są z gruntami zdefiniowanymi w Ustawie 
o lasach5 jako grunty:

a) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryte roślinnością 
leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem le
śnym - lub przejściowo jej pozbawione, przeznaczone do pro
dukcji leśnej, stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące 
w skład parku narodowego albo wpisane do rejestru zabytków;

b) związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystanie dla po
trzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji 
wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny 
pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania 
drewna, a także wykorzystywane na parkingi leśne i urządzenia 
turystyczne oraz zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej 
i pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych6.

Do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych zalicza się grunty po
rośnięte roślinnością leśną których powierzchnia jest mniejsza od 0,1 ha 
oraz inne tereny pokryte roślinnością leśną a nie zaliczone do lasów7.

We współczesnym obrocie rynkowym nieruchomościami grunto
wymi zasadnicze znaczenie mają tereny zabudowane i zurbanizowane. 
Zalicza się do nich zarówno tereny mieszkaniowe, czyli niewykorzystane 
do produkcji rolniczej lub leśnej grunty, zajęte pod budynki mieszkalne 
lub urządzenia związane z tymi budynkami oraz ogródki przydomowe, 
jak i tereny przemysłowe, czyli grunty zajęte pod budynki, budowle i u- 
rządzenia służące działalności przemysłowej oraz ujęcia wody, bazy 
transportowe i remontowe, urządzenia magazynowo-składowe itp. Do 
grupy „inne tereny zabudowane” należą grunty, na których zostały 
wzniesione budynki i urządzenia służące prowadzeniu działalności admi
nistracyjnej, handlowej, związane z służbą zdrowia i inne tereny zabu
dowane nie zaliczone do terenów mieszkaniowych i przemysłowych oraz 
czynne cmentarze i grzebowiska zwierząt. Niezabudowane tereny wyłą-

5 Art. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. DzU 1991, nr 101, poz.444, 
z poźn. zm.

6 Art. 2.2 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych...
7 Szczegółowy wykaz takich terenów znajduje się w załączniku nr 6 rozporządzenie 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków...
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* czone z produkcji rolniczej i leśnej, które w planach zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę, stanowią jedną z bardziej 
poszukiwanych rodzajów nieruchomości na rynku. Jest to związane 
przede wszystkim z możliwością zagospodarowania terenu zgodnie z o- 
czekiwaniami inwestora8.

Zgodnie z przepisami prawa9, za tereny rekreacyjno-usługowe uwa
ża się niezajęte pod budynki10:

tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, 
plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic),

- tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodzisk, kur
hany, pomniki przyrody itp.,

- tereny sportowe: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, 
kąpieliska itp.,
tereny pełniące funkcje rozrywkowe: lunaparki, wesołe miastecz
ka itp.,

- tereny zoologiczne i botaniczne,
- tereny zieleni nieurządzonej, niezaliczone do lasów oraz gruntów

* zadrzewionych i zakrzewionych.
Użytki kopalniane są to tereny zajęte przez czynne kopalnie od

krywkowe, w których odbywa się wydobycie kopalin. Nie są natomiast
* użytkami kopalnianymi tereny zaliczone do innych użytków gruntowych, 

nawet wówczas, gdy pod ich powierzchnią wydobywa się kopaliny me
todą głębinową. Wynika to zarówno z przepisów Kodeksu cywilnego11, 
jak i ustawy Prawo geologiczne i górnicze12.

8 Oczywiście inwestor nie może dowolnie dysponować gruntem. Jest zobligowany 
wykorzystać teren m.in. zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków...

10 A. Hopfer dodatkowo dzieli nieruchomości rekreacyjne ze względu na stopień 
urbanizacji na tereny otwarte (zlokalizowane w mieście lub na wsi, które ze względu na 
otaczające je tereny, należą do najbardziej zurbanizowanych nieruchomości rekreacyj
nych), ośrodki wypoczynkowe (których stopień urbanizacji jest uzależniony od ich 
wielkości) oraz nieruchomości rekreacji indywidualnej (zlokalizowanej przede wszyst
kim na obszarach o jak najbardziej naturalnych wiejskich walorach, przez to charakte
ryzujące się najmniejszym stopniem urbanizacji). Por. A. Hopper: Szacowanie nieru
chomości niezurbanizowanych. Wydawnictwo TWIGGER S.A. Warszawa 1999, s.I7.

11 Art. 143 brzmi: „W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze prze
znaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzch-
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Użytkami ekologicznymi są prawnie chronione pozostałości ekosys
temów, takich jak naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne 
„oczka wodne”, bagna, torfowiska, wydmy, starorzecza itp., natomiast do 
nieużytków zalicza się niezakwalifikowane do użytków ekologicznych 
bagna, piaski i naturalne utwory fizjograficzne (urwiska, uskoki, rumo
wiska, etc.) oraz nieprzeznaczone do rekultywacji wyrobiska po wydo
bywaniu kopalin. Tereny różne to grunty niezaliczone do innych rodza
jów użytków, takie jak grunty przeznaczone do rekultywacji, niezago
spodarowane grunty zrekultywowane oraz wały ochronne nieprzystoso
wane do ruchu kołowego.

Pomimo tak dużego wewnętrznego zróżnicowania nieruchomości 
gruntowe mają wiele cech wspólnych12 13. Ogół tych cech można podzielić 
na fizyczne, ekonomiczne i instytucjonalno-prawne.

Wśród cech fizycznych szczególne znaczenie mają następujące:
1. Złożoność fizyczna, wynikająca m.in. z cytowanych w tym roz

dziale artykułów Kodeksu cywilnego i Ustawy o gospodarce 
gruntami. Wynika z nich jednoznacznie, że wszystkie trwałe na
niesienia stanowią części składowe nieruchomości gruntowej, 
w tym również budynki, budowle i ich części składowe, jeżeli nie 
stanowią przedmiotu odrębnej od gruntu własności.

2. Stałość w miejscu (nieruchomość, nieprzemieszczalność) to jed
na z najważniejszych cech fizycznych nieruchomości, implikują
ca konkretne skutki prawne i ekonomiczne. Stałość nieruchomo
ści w miejscu umożliwia jej opodatkowanie i egzekwowanie cią
żących na niej powinności bez względu na to, kto jest właścicie
lem, a także ustanowienie hipoteki na nieruchomości, będącej 
formą zabezpieczenia kredytów. Z drugiej strony ogranicza moż
liwość zbycia nieruchomości ponieważ na ogół jest ona powiąza
na z rynkiem lokalnym (i „czeka” na potencjalnego nabywcę),

nią. Przepis ten nie uchybia przepisom regulującym prawa do wód.” Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. DzU 1964, nr 16, poz. 93, z poźn. zm.

12 Art. 7.1: „Złoża kopalin nie stanowiące części składowych nieruchomości grun
towej są własnością Skarbu Państwa”. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologicz
ne i górnicze. DzU 1994, nr 27, poz.96, z poźn. zm.

13 Por. A. Pawlikowska-Piechotka: Gospodarka nieruchomościami...; E. Kucharska- 
Stasiak: Nieruchomość a rynek. . . ;  Nieruchomości, przedsiębiorstwa, wyceny, analizy...



Nieruchomość gruntowa... 67

a jej wartość jest podatna na zmiany zachodzące w otoczeniu 
(które mogą być zarówno niekorzystne, np. zlokalizowanie w po
bliżu wysypiska śmieci, jak i korzystne, np. odpowiednie zago
spodarowanie otaczających nieruchomość terenów).

3. Trwałość w czasie, która w przypadku gruntu oznacza jej fizycz
ną niezniszczalność, a w przypadku wzniesionych na niej nanie
sień - długowieczność14. Cecha ta sprawia, że nieruchomości czę
sto postrzegane są jako bezpieczna, długoterminowa lokata kapi
tału oraz dobra forma zabezpieczenia kredytów.

4. Różnorodność utożsamiana z tym, że nie ma dwóch identycz
nych nieruchomości. Nieruchomości gruntowe różnią się między 
sobą zawsze lokalizacją, a w większości przepadków również 
powierzchnią, kształtem, przeznaczeniem w planie zagospodaro
wania przestrzennego, uzbrojeniem etc. W przypadku nierucho
mości zabudowanych również wzniesione budynki lub/i budowle 
podnoszą wewnętrzne zróżnicowanie nieruchomości gruntowych.

5. Niepodzielność przejawiająca się nie w braku geodezyjnego po
działu nieruchomości, ale w niemożliwości fizycznego oddziele
nia gruntu od wzniesionych na nim budynków i budowli. Niepo
dzielność wynika również z braku możliwości częściowego wy
cofania ulokowanego w nieruchomość kapitału, co przy błędnej 
analizie finansowej lub zmianie warunków7 zewnętrznych może 
spowodować nieopłacalność inwestycji w nieruchomość.

Do specyficznych cech ekonomicznych nieruchomości należy zali
czyć:

1. Rzadkość (deficytowość) - będącą konsekwencją przede w szyst
kim lokalnego charakteru rynku nieruchomości oraz różnorodno
ści nieruchomości i ograniczonej podaży na rynku określonego 
typu nieruchomości. Do najczęściej podawanych przykładów na
leży ograniczoność podaży uzbrojonych, niezabudowanych tere
nów w centrach dużych miast lub lokali o określonym standar
dzie. Rzadkość jako cecha ekonomiczna ma przede wszystkim

14 Potwierdzeniem tej tezy może być najstarsza dotychczas odkryta budowla z cio
sanego kamienia, tj. piramida Chefrena w Gizie sprzed 4600 lat, czy' piramida schod
kowa Dżesera w Sakkarze zbudowana w 2778 roku p.n.e. P. Bagenal, J. Meades: Słynne 
budowle świata. Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 1995.
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charakter krótkookresowy. W dłuższym horyzoncie czasowym 
można bowiem zwiększyć podaż określonego typu nieruchomo
ści, ponosząc określone nakłady finansowe. Deficytowość okre
ślonych typów nieruchomości ma bezpośredni wpływ na wzrost 
ich wartości.

2. Lokalizację , czyli drugą po rzadkości cechę wpływającą bezpo
średnio na wartość nieruchomości, obejmującą zarówno lokaliza
cję fizyczną nieruchomości (np. związaną z nasłonecznieniem te
renu), jak i z lokalizacją ekonomiczną (obejmującą m.in. dostęp
ność do ciągów komunikacyjnych czy punktów usługowych nie
ruchomości). Lokalizacja i związane z tym sąsiedztwo nierucho
mości mogą mieć również zasadniczy wpływ na sposób jej wyko
rzystania.

3. Współzależność, która jako cecha ekonomiczna jest szczególnie 
widoczna w przypadku nieruchomości komercyjnych. Współwy- 
stępowanie na danym terenie określonego typu obiektów handlo
wych, zwiększa atrakcyjność handlową danego obszaru i powo
duje wzrost liczby potencjalnych klientów.

4. Dużą kapitałochłonność związaną nie tylko z kosztem nabycia 
gruntu, ale przede wszystkim z kosztem wybudowania i utrzyma
nia obiektów budowlanych. Bardzo często wymaga to pozyski
wania obcych źródeł finansowania, w tym kredytów bankowych, 
i występowania na rynku wielu podmiotów instytucjonalnych, 
zwłaszcza w przypadku nieruchomości komercyjnych i przemy
słowych. Duża kapitałochłonność nieruchomości wiąże się rów
nież z kolejną cechą, a mianowicie

5. małą płynnością nieruchomości - lokalny charakter rynku, wy
magane duże nakłady kapitałowe oraz wysokie koszty związane 
z obsługą transakcji kupna-sprzedaży powodują trudności 
w szybkim zbyciu nieruchomości po cenie zbliżonej do wartości 
rynkowej, a co za tym idzie, niechęć inwestorów do traktowania 
nieruchomości jako krótkoterminowej lokaty kapitału.

6. Zdolność do generowania korzyści ekonomicznych - jest to ce
cha, która pozwala traktować nieruchomości jako lokatę kapitału; 
oprócz możliwości uzyskania dochodu jako różnicy między ceną
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sprzedaży a ceną zakupu, nieruchomości mogą generować wła
ścicielowi zysk, na przykład z czynszu z wynajmu.

7. Zdolność do zaspokajania określonych potrzeb - pomimo że 
jest wymieniona jako ostatnia z cech ekonomicznych nierucho
mości, wydaje się najbardziej oczywista: człowiek na każdym 
kroku swojego życia korzysta w sposób bezpośredni lub pośredni 
z różnego typu nieruchomości, zaspokajają one zarówno potrzeby 
podstawowe - bytowe, jak i wyższego rzędu - kulturalne, wyzna
niowe czy oświatowe, umożliwiają również prowadzenie różnego 
typu działalności gospodarczej (produkcyjnej, handlowej czy 
usługowej).

Trzecią, charakterystyczną dla nieruchomości grupą cech są cechy 
instytucjonalno-prawne. Nieruchomości należą do grupy niewielu dóbr, 
których tworzenie, obrót rynkowy czy gospodarowanie są usankcjono
wanie przepisami prawa15. Również na rynku nieruchomości występują 
charakterystyczne podmioty i instytucje, nieznane na innych rynkach16.

II.2. PRAWNE ASPEKTY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GRUN
TOWYMI

Obrót nieruchomościami, w tym nieruchomościami gruntowymi jest 
unormowany prawnie. Wynika to ze specyfiki nieruchomości jako 
przedmiotu obrotu rynkowego. Najwyższym aktem prawnym jest Kon
stytucja Rzeczypospolitej, która w art. 21 gwarantuje ochronę własności 
i prawa dziedziczenia przez organy administracji państwowej oraz ogra
nicza możliwość utraty lub ograniczenia tych praw (wywłaszczenia) tyl
ko wówczas, gdy jest to niezbędne dla dobra ogółu (na cele publiczne). 
Wywłaszczenie może jednak odbyć się wyłącznie za słusznym odszko
dowaniem. Najważniejszym jednak aktem prawnym normujących zagad-

dziale II.2.
Prawne aspekty obrotu nieruchomościami gruntowymi zostaną omówione w roz-

’ Instytucje te omówiono w rozdz. 1.3.
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nienia związane z gospodarką nieruchomościami jest cytowana już wie
lokrotnie Ustawa o gospodarce nieruchomościami. W najszerszym zakre
sie ustawa ta reguluje aspekty związane z gospodarowaniem nierucho
mościami będącymi własnością Skarbu Państwa oraz jednostek samorzą
du terytorialnego. Jej zakres przedmiotowy rozciąga się jednak na 
wszystkie nieruchomości, bez względu na podmiot własności, jeżeli tyl
ko nieruchomość jest przedmiotem wywłaszczenia, scalenia i podziału 
lub wyceny. Ustawa określa również zasady dotyczące prawa pierwoku
pu nieruchomości, udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospo
darowanie nieruchomościami. Ze względu na rozległy zakres regulacji 
prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami gruntowymi w niniej
szej pracy zostaną omówione i przybliżone tylko te jej elementy, które są 
związane z wartością rynkową nieruchomości gruntowej.

Wycena nieruchomości

Artykuł 149 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wyraźnie na
kazuje, aby przy wycenie nieruchomości posługiwać się przepisami tej 
ustawy. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj, przeznaczenie w planie zago
spodarowania przestrzennego czy położenie wycenianej nieruchomości. 
Jedyny wyjątek stanowi ustalanie wartości nieruchomości w przypadku, 
gdy są one przedmiotem scalania lub wymiany gruntów na mocy odręb
nej ustawy17. We wszystkich pozostałych sytuacjach, jeżeli odpowiednie 
przepisy prawne wymagają określenia wartości rynkowej nieruchomości, 
dla poprawności bądź skuteczności prawnej należy tę wartość oszacować 
zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach ustawy. W postępowaniu 
administracyjnym zachodzi ustawowa potrzeba określenia wartości nie
ruchomości w następujących sytuacjach18:

1. Sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pań
stwa bądź jednostek samorządu terytorialnego i to zarówno, gdy 
sprzedaż następuje w trybie przetargowym, jak i bezprzetargo-

17 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Tekst jednolity 
DzU 1989, nr 58, poz. 349, z późn. zm.

18 J. Szachułowicz: op.cil.. s.214.



Nieruchomość gruntowa... 71

wym. Przy sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym wy
cena jest konieczna do określenia ceny wywoławczej oraz wyso
kości wadium, którego uiszczenie daje legitymacje czynnego 
uczestnictwa w przetargu.

2. Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, użytkowanie 
lub trwały zarząd w celu wyliczenia opłat za korzystanie z nieru
chomości.

3. Wywłaszczenia nieruchomości w celu wyliczenia odszkodowa
nia.

4. Zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w celu dokonania rozli
czeń co do wartości zwracanej nieruchomości na wypadek zwięk
szenia lub zmniejszenia wartości nieruchomości, jakie nastąpiło 
po jej wywłaszczeniu.

5. Wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wskutek czego wzrasta wartość nieruchomości 
(powstaje tzw. wartość rozwojowa), a jej ustalenie służy określe
niu opłaty z tytułu tego wzrostu lub wyliczenia odszkodowania 
przy jej spadku. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku zmiany planu przyrost wartości jest nazywany w pi
śmiennictwie rentą planistyczną.

6. Konieczności ustalenia wysokości opłat adiacenckich jako formy 
udziału właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 
w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, których 
zainstalowanie przez gminę wpływa na podwyższenie wartości 
nieruchomości. Opłatę adiacencką ustala rada gminy w drodze 
uchwały, a jest nią określony procent wzrostu wartości nierucho
mości - do 50% tego wzrostu.

7. Podziału nieruchomości oraz scalenia i podziału nieruchomości, 
wskutek czego następuje wydzielenie gruntów pod drogi lub po
szerzenie istniejących, które z mocy prawa stają się własnością 
gminy, w celu wyliczenia odszkodowania.

8. Ubiegania się cudzoziemca o zgodę na nabycie nieruchomości 
położonej na terenie Polski, w celu poszanowania porządku 
prawnego w różnych aspektach.
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9. Potrzeby wyliczenia opłaty skarbowej przy nabywaniu nierucho
mości na podstawie czynności prawnych oraz podatku od nabycia 
praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny.

10. Konieczności wyliczenia opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rol
nych i leśnych z rolniczego i leśnego użytkowania.

W postępowaniu sądowym określenie wartości nieruchomości jest 
konieczne w sprawach19:

- o dział spadku,
- o zniesienie współwłasności,
- dotyczących postępowania upadłościowego,
- o podział majątku dorobkowego, gdy w skład masy podziału 

wchodzą nieruchomości i uczestnicy postępowania zakwestionują 
wartość przedmiotu sprawy określoną w pismach procesowych,

- o wyliczenie zachowku,
- o nabycie własności gruntu przez jego zabudowę dokonaną przez 

posiadacza samoistnego będącego w dobrej wierze,
- o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.

W stosunkach umownych między stronami wyliczenie wartości nie
ruchomości jest niezbędne20:

- przy oddawaniu nieruchomości w leasing,
- przy wznoszeniu nieruchomości do spółek jako aportu rzeczowe

go,
- przy zaciąganiu kredytu bankowego i jego zabezpieczeniu przez 

ustanowienie hipoteki,
- przy zawieraniu umów ubezpieczenia nieruchomości od na

stępstw zdarzeń losowych,
- przy dokonywaniu zamiany nieruchomości.
Oszacowanie wartości nieruchomości jest dokonywane również przy 

każdej czynności cywilnoprawnej, jeżeli strony tego sobie zażyczą, oraz 
w celach niezwiązanych z obrotem nieruchomościami (np. w celach in
formacyjnych).

19 Ibidem, s.215.
20 Ibidem.
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Podmiotem uprawnionym do wyceny nieruchomości jest tylko rze
czoznawca majątkowy21. Na podstawie przeprowadzonego procesu wy
ceny rzeczoznawca może określić wartość rynkową nieruchomości, jej 
wartość odtworzeniową lub ustalić wartość katastralną22. Rodzaj wartości 
nieruchomości, którą wycenia rzeczoznawca majątkowy, uzależniony 
jest od celu wyceny oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
Niezależnie od rodzaju szacowanej wartości, proces wyceny każdorazo
wo składa się z pewnych typowych czynności. Czynności te to przede 
wszystkim23:

a) określenie nieruchomości oraz zakresu i celu wyceny;
b) analiza uwarunkowań prawnych dokonywanej wyceny, w tym 

określenie podstaw formalnych i prawnych, określenie wymagań 
wynikających z przepisów prawa i standardów zawodowych co 
do rodzaju wartości, jaka powinna być określona, oraz sposobu 
albo zasad określenia tej wartości;

c) określenie stanu nieruchomości;
d) określenie i charakterystyka rynku nieruchomości w zakresie nie

zbędnym dla rodzaju nieruchomości, celu i sposobu wyceny;
e) określenie wartości nieruchomości;
f) opracowanie i przekazanie operatu szacunkowego oraz wyciągu 

z operatu szacunkowego.
Ogólnie czynności te można podzielić na etap przygotowawczy i e- 

tap właściwej wyceny. Na etapie przygotowawczym zbierane są infor
mację mające zasadniczy wpływ na proces wyceny nieruchomości. Po
zwalają one właściwie zlokalizować i zidentyfikować wycenianą nieru
chomość oraz określić prawa z nią związane24. Należy również zidenty
fikować zakres, warunki i ograniczenia oraz przyjęte założenia związane 
z szacowaniem, które mogą mieć wpływ na proces wyceny i związaną 
z nim oszacowaną wartość nieruchomości25. Aby wycena nieruchomości

21 Pojęcie rzeczoznawca majątkowy wyjaśniono w rozdz. 1.2.
22 O rodzajach wartości nieruchomości traktuje rozdz. II.4.
23 Leksykon rzeczoznawcy..., s. 44.
24 Z daną nieruchomością może być związane nie jedno, ale wiele praw. Mówimy 

wówczas o tzw. wiązce praw, które należy uwzględnić w procesie wyceny.
25 Między innymi rzeczoznawca zobowiązany jest w operacie szacunkowym do wy

raźnego zaznaczenia daty, na którą dokonał wyceny nieruchomości. Ma to szczególne 
znaczenie w przepadku dynamicznych zmian zachodzących na rynku nieruchomości.
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była przeprowadzona prawidłowo, rzeczoznawca majątkowy jest zobo
wiązany do wykorzystania wszelkich dostępnych informacji o szacowa
nej nieruchomości i rynku, na którym się ona znajduje. Źródłem wiedzy 
może być między innymi26:

a) księga wieczysta, w której zawarte są m.in. informacje o stanie 
prawnym nieruchomości i ograniczonych prawach rzeczowych na 
nieruchomości;

b) ewidencja gruntów i budynków zawierająca dane o powierzchni 
nieruchomości, klasyfikacji użytków gruntowych, sposobu korzy
stania z nieruchomości;

c) ewidencja uzbrojenia terenu opisująca rodzaj i przebieg sieci 
uzbrojenia danego terenu;

d) plan miejscowy rozstrzygający o przeznaczeniu terenu i występu
jących ewentualnych ograniczeniach;

e) wykazy prowadzone przez urzędy skarbowe zawierające zesta
wienia cen nieruchomości;

f) mapy zasadnicze i topograficzne;
g) biuletyny korporacji i firm z dziedziny pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami;
h) biuletyny i dane z lokalnych giełd nieruchomości.
Po etapie przygotowawczym następuje etap właściwej wyceny. Po

lega on na wybraniu właściwego podejścia, metody i ewentualnie techni
ki wyceny nieruchomości. Ustawodawca przewidział cztery podejścia do 
wyceny nieruchomości: porównawcze, dochodowe, kosztowe i mieszane. 
Podejścia, metody i techniki, które mogą być wykorzystywane przy wy
cenie nieruchomości, zestawiono w tabeli 2.1.

26 Por. art. 155 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa
mi...; S. Kolanowski, A. Kolarski: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. 
Wydawcictwo LIBRATA Sp. z o.o., Warszawa 1998, s. 236; Komentarz do ustawy ..., 
s. 243-244.
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Tabela 2.1. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości
Podejście Metoda Technika Otrzymana wartość

Porównawcze

porównywania parami

nie wyodrębniono rynkowa
skorygowanej ceny 
średniej
analizy statystycznej 
rynku

Dochodowe

inwestycyjna
kapitalizacji prostej

tynkowa

dyskontowanych stru
mieni pieniężnych

zysków
kapitalizacji prostej
dyskontowanych stru
mieni pieniężnych

Kosztowe

kosztów odtworzenia
szczegółowa

odtworzeń iowa

elementów scalonych
wskaźnikowa

kosztów zastąpienia
szczegółowa
elementów scalonych
wskaźnikowa

kosztów likwidacji szczegółowa

Mieszane
pozostałościowa

nie wyodrębnionostawki szacunkowej 
gruntów

Źródło: opracowanie własne

Podejście porównawcze wykorzystywane jest do oszacowania war
tości tynkowej dla tych rodzajów nieruchomości i praw z nimi związa
nych, które były' w ostatnim czasie przedmiotem obrotu rynkowego. 
Przyjmuje się tu założenie, że inwestor nie zapłaci za daną nieruchomość 
więcej, niż zapłaciłby za nieruchomość podobną, z drugiej zaś strony, 
że sprzedający nie sprzeda danej nieruchomości za mniej, niż otrzymali 
za podobne nieruchomości w ostatnim czasie inni sprzedający. Aby osza
cować wartości danej nieruchomości, należy skorygować ceny uzyskane 
na rynku za podobne nieruchomości współczynnikami opisującymi róż
nice między badaną nieruchomością a nieruchomościami przyjętymi do 
porównania. W podejściu porównawczym można wykorzystać trzy me
tody wyceny:
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a) metodę porównywania parami, która polega na określeniu warto
ści rynkowej wycenianej nieruchomości o określonych cechach 
przez jej porównywanie kolejno z co najmniej trzema nierucho
mościami podobnymi o znanych cenach i cechach, które były 
przedmiotem obrotu rynkowego;

b) metodę analizy statystycznej rynku;
c) metodę skorygowanej ceny średniej, polegającej na określeniu 

wartości rynkowej wycenianej nieruchomości na podstawie zbio
ru co najmniej kilkunastu nieruchomości reprezentatywnych 
wziętych do porównań, które były przedmiotem transakcji sprze
daży27 28.

Podejście dochodowe jest wykorzystywane do określenia wartości 
rynkowej tych nieruchomości, które są w stanie generować dochody 
o znanej lub możliwej do określenia wielkości. Określenie wartości nie
ruchomości w podejściu dochodowym opiera się na założeniu, że poten
cjalny nabywca nie zapłaci za daną nieruchomość więcej, niż wynoszą 
przewidywane dochody, możliwe do uzyskania z danej nieruchomości 
w określonym horyzoncie czasowym, oraz że nie zapłaci za daną nieru
chomość więcej, niż zapłaciłby za inną nieruchomość, która charaktery
zuje się taką samą rentownością i stopniem ryzyka. Wartość rynkową 
nieruchomości w podejściu dochodowym można określić za pomocą:

a) metody inwestycyjnej, stosowanej dla nieruchomości przynoszą
cych dochód z czynszów, którego wysokość można określić na 
podstawie kształtowania się rynkowych stawek czynszowych za 
najem lub dzierżawę;

b) metody zysków, wykorzystywanej w sytuacji, gdy nie można 
określić wysokości dochodów z czynszów na podstawie ich 
kształtowania się na rynku; wówczas dochód określa się w wyso
kości równej udziałowi właściciela nieruchomości w dochodzie 
netto osiąganym z działalności prowadzonej na tej nieruchomo-

27 Standardy zawodowa rzeczoznawców majątkowych, Polska Federacja Stowarzy
szeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000, Standard III.7.

28 Por. ibidem, I1I.6.
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Oprócz wyboru metody, w podejściu dochodowym należy wybrać 
technikę która posłuży do określenia wartości nieruchomości. Wartość ta 
może być oszacowana techniką kapitalizacji prostej lub techniką dyskon
towania strumieni pieniężnych. Technika kapitalizacji prostej jest stoso
wana do wyceny wartości rynkowej tych nieruchomości, co do których 
można przyjąć założenie, że realna wartość generowanego przez te nie
ruchomości dochodu będzie w przyszłość równa obecnemu poziomowi. 
Wówczas wartość obliczana jest jako iloczyn dochodu rocznego genero
wanego przez nieruchomość i współczynnika kapitalizacji, utożsamiane
go z okresem zwrotu kapitału. Gdy realna wartość generowanych przez 
nieruchomość dochodów nie będzie stała w przewidywanej przyszłości, 
zastosowanie ma technika dyskontowania strumieni pieniężnych. War
tość nieruchomości jest wówczas określana jako suma zdyskontowanych 
strumieni pieniężnych pochodzących z dochodów przewidywanych do 
uzyskania z nieruchomości w poszczególnych latach prognozy, powięk
szona o zdyskontowaną wartość rezydualną nieruchomości. Za wartość 
rezydualną uważa się wartość, jaką przedstawia nieruchomość po upły
wie ostatniego roku przyjętego do dyskontowania strumieni pieniężnych.

Podejście kosztowe polega na określeniu wartości nieruchomości 
przy założeniu, że odpowiada ona kosztom jej odtworzenia, pomniejszo
nym o wartość zużycia nieruchomości. W podejściu tym oddzielnie jest 
określony koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części składo- 
wych . Określenie wartości nieruchomości w podejściu kosztowym 
opiera się na założeniu, że świadomy inwestor nie zapłaci za daną nieru
chomość więcej, niż kosztowałoby go jej odtworzenie na takim samym 
gruncie i w podobnym stopniu zużycia budynków i budowli zlokalizo
wanych na działce. Koszt nabycia gruntu odpowiada wartości rynkowej 
tego gruntu, oszacowanej najczęściej w podejściu porównawczym. W za
leżności od charakteru części składowych nieruchomości, ich wartość 
odtworzeniowa może być określona metodą kosztów odtworzenia, meto
dą kosztów zastąpienia lub metodą kosztów likwidacji. Wybór metody 
jest uzależniony przede wszystkim od29 30:

29 Art. 153.3 Ustawy o gospodarce gruntami...
30 Por. Podstawy wyceny nieruchomości. Red. A. Hopper. Wydawnictwo 

TWIGGER, Warszawa 2001, s. 146-147.
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a) rodzaju budynku podlegającego wycenie i sposobu jego wykorzy
stania;

b) rzeczywistego i ekonomicznego wieku budynku;
c) rodzaju użytych materiałów budowlanych na datę budowy obiek

tu oraz stosowanych na datę przeprowadzenia wyceny za pomocą 
podejścia kosztowego;

d) rozplanowania pomieszczeń wewnątrz budynku, ich funkcjonal
ności, zaistniałych zmian w stosowanych technologiach, techni
kach budowy oraz struktury kosztów.

Wartość części składowych nieruchomości obliczona metodą kosz
tów odtworzenia jest utożsamiana z kosztem, jaki należałoby ponieść na 
odtworzenie identycznego obiektu (wybudowanie kopii, repliki tego 
obiektu) przy założeniu, że zastosowana zostanie taka sama technologia, 
której użyto do wzniesienia lub budowy obiektu, pomniejszona o wartość 
jego zużycia. Należy również uwzględnić koszty poniesione na wybudo
wanie urządzeń towarzyszących budynkom, koszty przygotowania i upo
rządkowania terenu oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej 
i nadzoru budowlanego.

Metoda kosztów zastąpienia wykorzystywana jest do określenia 
wartości budynków i/lub budowli wykonanych w technologii, które nie 
są obecnie stosowane. Wartość części składowych nieruchomości utoż
samia się bowiem z kosztem wybudowania obiektów spełniających takie 
same funkcje jak obiekty wyceniane, ale z wykorzystaniem aktualnych 
rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych, materiałów i technologii 
oraz z uwzględnieniem wartości zużycia tych obiektów. Podobnie jak 
przy określaniu wartości części składowych nieruchomości metodą kosz
tów odtworzenia, tak i w metodzie kosztów zastąpienia do kosztów tych 
zalicza się również koszty poniesione na wybudowanie obiektów towa
rzyszących, przygotowanie i uporządkowanie terenu itd.

Metoda kosztów likwidacji stosowana jest do określenia wartości 
obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub likwidacji. Wartość tych 
obiektów równa się wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki, po
mniejszonej o koszt przeprowadzenia robót rozbiórkowych.

W podejściu kosztowym, oprócz dokonania wyboru odpowiedniej 
metody do określenia wartości części składowych nieruchomości, należy
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również wybrać jedną z technik wyceny. W przypadku metody kosztów 
odtworzenia i metody kosztów zastąpienia wybór dokonywany jest mię
dzy techniką szczegółową, elementów scalonych lub wskaźnikową, na
tomiast w metodzie kosztów likwidacji stosuje się tylko technikę szcze
gółową. Więcej o technikach wykorzystywanych w podejściu koszto
wym piszą J. Hozer31, A. Hopfer32 i inni.

Podejście mieszane wykorzystywane jest stosowane w szczególnych 
warunkach. Ze względu na fakt, iż wykorzystuje ono elementy podejścia 
porównawczego, dochodowego lub kosztowego nie może być wykorzy
stywane do określenia wartości rynkowej lub wartości odtworzeniowej 
nieruchomości. W podejściu mieszanym można wyróżnić:

a) metodę pozostałościową, stosowaną najczęściej do określenia 
wartości nieruchomości będącej przedmiotem przewidywanej za
budowy, przebudowy, odbudowy, nadbudowy, rozbudowy lub 
innych ulepszeń, ale również do określenia wartości gruntu lub 
wartości budynku w wartości całej nieruchomości;

b) metodę stawki szacunkowej gruntów, stosowaną do określenia 
wartości nieruchomości, które w planach zagospodarowania prze
strzennego są przeznaczone na cele rolne lub wykorzystywane na 
te cele, a które z różnych przyczyn nie mogą być oszacowane 
w podejściu porównawczym.

Zgodnie z art. 154 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyboru 
właściwego podejścia, metody oraz techniki szacowania nieruchomości 
dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Wybór ten powinien być oparty na 
informacjach dotyczących celu wyceny, rodzaju, położenia i funkcji wy
cenianej nieruchomości oraz dostępności danych o cenach nieruchomości 
podobnych. Procedurę wyboru właściwego algorytmu do określenia war
tości rynkowej nieruchomości przedstawia rysunek 2.1.

31 Nieruchomości, Przedsiębiorstwa,..., s. 50-51.
32 A. Hopper: op.cit,. s. 113-114; Podstawy wyceny nieruchomości..., s.150-152.
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Rys. 2.1. Sposób wyboru podejścia oraz metody i techniki przy szacowaniu 
wartości rynkowej nieruchomości

Źródło: opracowanie na podstawie Określenie wartości rynkowej nieruchomo
ści. Red. S. Źróbek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 13.

II. 3. PRAWA ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI GRUNTOWYMI

W procesie wyceny nieruchomości gruntowej jej wartość jest niero
zerwalnie związana z prawami do danej nieruchomością. Inna będzie 
wartość nieruchomości w przypadku jej wyceny jako przedmiotu prawa 
własności, a inna w przypadku szacowania związanego z daną nierucho
mością prawa użytkowania wieczystego. Wycena tego samego prawa do 
dwóch podobnych nieruchomości w przypadku, gdy z jedną z nich są 
związane jeszcze inne prawa (np. ograniczone prawa rzeczowe), może 
spowodować, że oszacowane wartości tych nieruchomości będą się za
sadniczo różnić. Z każdą nieruchomością może być związana tzw. wiąz-
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ka praw, czyli jedna nieruchomość może być zarówno przedmiotem pra
wa własności, jak i prawa użytkowania wieczystego, użytkowania czy 
służebności. Z każdym z nich związany jest pewien zakres praw i o taki 
zakres pomniejszone są inne prawa rzeczowe. Część z tych praw nie mo
że być przedmiotem obrotu, i w tym zakresie nie podlega wycenie, ale 
może obciążać nieruchomość niezależnie od zmiany właściciela wów
czas w tym zakresie powinna być uwzględniona w procesie wyceny. 
W polskim prawie cywilnym w ramach praw rzeczowych wyróżniono:

a) prawo własności,
b) prawo użytkowania wieczystego, oraz
c) ograniczone prawa rzeczowe takie, jak:

- użytkowanie,
- służebność (gruntowa i osobista),
- zastaw,
- hipoteka,
- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- prawo do domku jednorodzinnego w spółdzielni mieszkanio

wej.

Najsilniejszym prawem w stosunku do rzeczy (nieruchomości) jest 
prawo własności. Jest to prawo przedmiotowe o najszerszej treści, za
pewniające pełne korzystanie z danej rzeczy. W ramach prawa własności 
właściciel jest uprawniony do posiadania, korzystania i rozporządzania 
rzeczą z wyłączeniem osób trzecich. Korzystanie z rzeczy przejawia się 
w możliwości jej używania, czerpania z niej pożytków i korzyści, moż
liwości jej przetworzenia lub zużycia. Poprzez posiadanie uprawnienia 
do rozporządzania właściciel ma prawo wyzbycia się rzeczy przez prze
niesienie własności, rozdysponowania nią na wypadek śmierci oraz moż
liwość obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi, wydzierżawie
nia jej lub oddania w najem. Prawo własności nie jest jednak prawem 
absolutnym, czyli niczym nieograniczonym w swojej treści. Ogranicze
nia te mogą wynikać z przepisów samego prawa, zasad współżycia spo
łecznego i społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa własności33.

33 Por. art. 140 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ...Szersze omó
wienie ograniczeń występujących w realizowaniu prawa własności można znaleźć m.in.
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Prawo własności jest prawem bezterminowym. Pewien wyjątek stanowi 
prawo własności budynków nabytych lub wzniesionych przez użytkow
nika wieczystego. Jest ono bezpośrednio związane z prawem użytkowa
nia wieczystego gruntu, zatem w momencie upływu czasu trwania użyt
kowania wieczystego prawo własności budynków automatycznie prze
chodzi na właściciela gruntu.

W poprzednim ustroju politycznym gospodarka nieruchomościami 
oparta była na własności państwowej. Od początku lat pięćdziesiątych 
obawiano się jednak, że obowiązujący wówczas przepis o własności cza
sowej może zaowocować w przyszłości masową reprywatyzacją pań
stwowych zasobów gruntowych. Rozwiązaniem mającym zapobiec temu 
zjawisku było wprowadzenie w drugiej połowie 1961 roku prawa użyt
kowania wieczystego34. Obecnie ustanowienie użytkowania wieczystego 
może nastąpić:

a) na gruntach Skarbu Państwa, położonych w granicach admini
stracyjnych miast;

b) na gruntach Skarbu Państwa poza tymi granicami, lecz włączo
nych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przeka
zanych do celów realizacji zadań jego gospodarki;

c) grunty jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Prawo użytkowania wieczystego plasuje się między prawem wła
sności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste 
jest prawem na rzeczy cudzej, co oznacza, że użytkownik wieczysty jest 
posiadaczem zależnym nieruchomości, a to daje mu prawo do korzysta
nia z nieruchomości z wyłączeniem osób trzecich. W tym zakresie korzy
stanie z nieruchomości nie różni się istotnie od odpowiadającemu mu 
prawu własności. Użytkownik wieczysty może rozporządzać swoim 
prawem poprzez przeniesienie tego prawa na inne osoby oraz możliwość 
ustanowienia na nim ograniczonych praw rzeczowych, hipoteki, użytko

w pracach S. Rudnickiej: Komentarz do kodeksu cywilnego. Wydawnictwo Prawnicze, 
Warszawa 2001, s. 34-105; E. Gniewka: Prawo rzeczowe. Wydawnictwo C.H. Beck. 
Warszawa 2000, s. 63-65.

34 Prawo użytkowania wieczystego funkcjonuje od wejścia w życie Ustawy z dnia 
14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. DzU 1961, nr 32, poz 
159.
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wania lub prawa służebności. Należy jednak pamiętać, że ustanowione na 
prawie użytkowania wieczystego obciążenia wygasają wraz z wygaśnię
ciem prawa użytkowania wieczystego. Wieczyste użytkowanie wygasa 
natomiast wskutek rozwiązania umowy, wywłaszczenia, zrzeczenia się 
oraz konfuzji (przejścia prawa użytkowania wieczystego na właściciela 
gruntu, np. w drodze dziedziczenia lub likwidacji państwowej osoby 
prawnej) lub z mocy prawa. Prawo użytkowania wieczystego jest pra
wem dziedzicznym, ale w przeciwieństwie do prawa własności nie jest 
prawem bezterminowym. Użytkowanie wieczyste jest ustanawiane na 
99 lat, a w wyjątkowych sytuacjach na okres krótszy, lecz nie krótszy niż 
40 lat. W ostatnich pięciu latach trwania prawa użytkowania wieczyste
go użytkownikowi wieczystemu przysługuje jednak prawo żądania jego 
przedłużenia na kolejne od 40 do 99 lat, co oznacza, że faktyczny czas 
trwania użytkowania wieczystego uzależniony jest tylko od użytkownika 
wieczystego. Również możliwość rozwiązania umowy przed terminem 
na skutek korzystania z nieruchomości gruntowej w sposób sprzeczny 
z określonym w umowie oznacza, że rozwiązanie umowy jest zależne 
tylko od postępowania użytkownika wieczystego. Główna różnica mię
dzy prawem własności a prawem użytkowania wieczystego wynika tylko 
z konieczności dokonywania opłat rocznych przez użytkownika wieczy
stego przez cały okres trwania tego prawa. Ze względu na duże podo
bieństwo prawa własności do prawa użytkowania wieczystego dąży się 
obecnie do stopniowego eliminowania prawa użytkowania wieczystego 
z katalogu praw rzeczowych polskiego prawa cywilnego33. Pierwszym 
krokiem jest ustawowe zagwarantowanie możliwości przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności35 36.

Ograniczone prawa rzeczowe są związane z możliwością wykony
wania określonych uprawnień na cudzej rzeczy, które w normalnych wa
runkach przysługują właścicielowi. Zakres tych uprawnień jest różny 
w przypadku poszczególnych praw, jednak nigdy nie pozbawiają właści
ciela wszystkich przysługujących mu uprawnień do rzeczy. Przedmiotem 
ograniczonych praw rzeczowych są rzeczy, jedynie użytkowanie i hipo

35 Por. H. Kisielewska: Nieruchomości. Zagadnienia prawne. Wydawnictwo Praw
nicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 21.

36 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczy
stego w prawo własności. DzU 1997, nr 123, poz 781, z poźn. zm.
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teka mogą być ustanowione na prawie. Z wyjątkiem zastawu, przedmio
tem ograniczonych praw rzeczowych jest nieruchomość37. Wśród ograni
czonych praw rzeczowych najszerszą treść uprawnień, a tym samym 
najmocniejsze obciążenie cudzego prawa własności, ma prawo użytko
wania. Polega ono na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobie
rania pożytków. Prawo użytkowania ma charakter osobisty, tzn. związa
ny jest z osobą użytkownika. Oznacza to, że jest prawem niezbywalnym, 
które wygasa na skutek zrzeczenia się przez uprawnionego, śmierci (gdy 
uprawnionym jest osoba fizyczna) lub likwidacji (w przypadku osoby 
prawnej). Użytkowanie wygasa również w przypadku jego niewykony
wania przez 10 lat, upływu czasu określonego w umowie, wykreślenia 
z księgi wieczystej, jeżeli było ujawnione, konfuzji, na podstawie decyzji 
administracyjnej, jeżeli w wyniku takiej decyzji było ustanowione, oraz 
na skutek wywłaszczenia. Użytkowanie może być wykonywane osobi
ście lub za pośrednictwem innych osób, np. przez oddanie przedmiotu 
użytkowania w dzierżawę, najem lub użyczenie.

Służebność gruntowa jako ograniczone prawo rzeczowe polega na 
obciążeniu nieruchomości jednego właściciela (jest to tzw. nieruchomość 
służebna) na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczy
stego innej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej). Służebność 
gruntowa podlega wpisowi do księgi wieczystej. Jest związana bezpo
średnio z nieruchomością władnącą (stanowi jej część składową), 
w związku z czym nie może być przedmiotem obrotu. Służebność grun
towa jest prawem nieograniczonym co do czasu trwania (beztermino
wym) i może być ustanowiona tylko wówczas, gdy przyczynia się do 
zwiększenia użyteczności nieruchomości władnącej. Podstawą ustano
wienia służebności gruntowej może być umowa, orzeczenie sądowe, de
cyzja organu rządowej administracji ogólnej lub może być nabyta przez 
upływ czasu (zasiedzenie), natomiast wygasa z przyczyn typowych dla 
wszystkich ograniczonych praw rzeczowych, tj. zrzeczenia się, konfuzji, 
egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości służebnej (z wyjątkami) niewy
konania tego prawa przez 10 lat lub jego zniesienia. Innym rodzajem

37 Por. S. Rudnicka: op.cit., s. 382. Ze względu na fakt, że własnościowe spółdziel
cze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz 
prawo do domku jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej nie dotyczą bezpośred
nio nieruchomości gruntowych, prawa te nie zostaną omówione w niniejszej pracy.
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służebności jest służebność osobista. Różni się ona od służebności grun
towej tym, że przysługuje oznaczonej osobie fizycznej i ma zaspokoić jej 
potrzeby, natomiast służebności gruntowe są związane z nieruchomością 
władnącą, stanowiąc jej część składową. Służebność osobista jest pra
wem niezbywalnym i wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego.

Hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomo
ści. Nie jest prawem samodzielnym, lecz powstaje i istnieje tak długo, 
jak długo występuje wierzytelność. Wraz z jej wygaśnięciem gaśnie 
również hipoteka38. Podlega ujawnieniu w księdze wieczystej i jest zwią
zana z daną nieruchomością. Oznacza to, że osoba uprawniona może 
dochodzić swoich wierzytelności z danej nieruchomości bez względu na 
to, kto jest jej właścicielem. Duże znaczenie hipoteki jako formy zabez
pieczenia wierzytelności związane jest z tym, że osoba fizyczna lub 
prawna, której wierzytelności są zabezpieczone hipotecznie, w momencie 
ich zaspokajania z nieruchomości korzysta z pierwszeństwa przed wie
rzycielami osobistymi każdorazowego właściciela nieruchomości. Hipo
teka zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne, w związku z czym 
musi być wyrażona tylko w oznaczonej sumie pieniędzy. Oprócz hipote
ki zwykłej przepisy wyróżniają jeszcze39:

a) hipotekę kaucyjną, zabezpieczającą wierzytelności o wysokości 
nieustalonej do oznaczonej sumy najwyższej albo zabezpieczają
cą wierzytelności z dokumentów zbywanych przez indos;

b) hipotekę na wierzytelności hipotecznej;
c) hipotekę przymusową, zabezpieczającą na wszystkich nierucho

mościach dłużnika wierzytelność stwierdzoną tytułem wykonaw
czym.

38 Por. W. Siuda: Elementy prawa dla ekonomistów. Wydawnictwo Scriptum, Po
znań 1994, s. 200-201.

39 H. Kisielewska: op.cit., s. 25.
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II.4. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Nieobowiązująca już dziś Ustawa o gospodarce gruntami i wy
właszczeniu nieruchomości40 zniosła 5 grudnia 1990 roku występujące 
dotychczas w obrocie nieruchomościami ceny urzędowe. Artykuł 38 
ustawy nakazywał ustalanie wartości gruntów, budynków i innych urzą
dzeń oraz lokali z uwzględnieniem aktualnie kształtujących się cen w o- 
brocie nieruchomościami podobnymi, a więc cen rynkowych41. Od dnia 
wejścia w życie ustawy obrót nieruchomościami jest oparty przede 
wszystkim na ich wartości rynkowej. Również w Ustawie o gospodarce 
nieruchomościami, która zastąpiła wyżej wymienioną ustawę zapisano, 
że obrót rynkowy nieruchomościami odbywa się na podstawie o ich war
tości rynkowej42. Za wartość rynkową nieruchomości uważa się przewi
dywaną cenę możliwą do uzyskania za daną nieruchomość na rynku, 
określoną z uwzględnieniem cen transakcyjnych występujących na rynku 
oraz założeniem, że:

a) strony umowy byty od siebie niezależne, nie działały w sytuacji 
przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy;

b) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na 
rynku i do wynegocjowania warunków umowy43.

Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych utożsamiają 
wartość rynkową nieruchomości z najbardziej prawdopodobną ceną, jaką 
dana nieruchomość może uzyskać na rynku, przy założeniu, że44:

40 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieru
chomości. DzU 1985, nr 22, poz.99, z późn. zm.

41 Art. 38.2 Ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości 
brzmiał: „Wartość gruntów określa się przy uwzględnieniu aktualnie kształtujących się 
cen w obrocie gruntami, dokonanych nakładów, ftmkcji wyznaczonej w planie zago
spodarowania przestrzennego dla tych gruntów, ich położenia i stopnia wyposażenia w 
urządzenia komunalne, energetyczne i gazowe, a także stanu zagospodarowania tych 
gruntów”.

42Ustawodawca nakazuje określanie wartości rynkowej dla wszystkich nieruchomo
ści, które „są lub mogą być przedmiotem obrotu” rynkowego. Por art. 150.2 Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami...

43 Stanowi tak art. 151.1 Ustawy.
44 Standardy zawodowe. . . .
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a) strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjo
nalny, nie kierując się szczególnymi motywami;

b) mają stanowczy zamiar zawarcia umowy;
c) są świadome współistnienia okoliczności mających wpływ na 

wartość nieruchomości;
d) nie działają w sytuacji przymusowej;
e) upłynął okres niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na 

rynku za pomocą odpowiedniej reklamy oraz czas potrzebny do 
wynegocjowania warunków umowy, biorąc pod uwagę charakter 
nieruchomości i stan rynku.

W Leksykonie rzeczoznawców majątkowych znajduje się dodatkowe 
założenie, że w okresie ekspozycji nieruchomości na rynku i negocjowa
nia umowy ceny nie ulegną zmianie45.

Występujące w ustawie określenie „przewidywana cena”, a w stan
dardach - „najbardziej prawdopodobna cena”, należy utożsamiać z sza
cunkową kwotą, za jaką dokonywane są transakcje określonymi rodza
jami nieruchomości. Jest to cena, którą mógłby uzyskać właściciel danej 
nieruchomości w przypadku jej sprzedaży, jak i cena którą zaakcepto
wałby potencjalny nabywca46. Zarówno definicja ustawowa, jak i znajdu
jąca się w standardach rzeczoznawców majątkowych precyzuje warunki, 
jakim musi odpowiadać transakcja, aby mogła być uznana za rynkową47. 
Każda transakcja, która nie spełnia któregokolwiek z warunków, nie mo
że być uznana za rynkową i nie może służyć do określenia wartości ryn
kowej innych, podobnych nieruchomości. Ma to na celu wyeliminowanie 
występujących na rynku cen transakcyjnych, które są zaniżone lub zawy
żone w stosunku do wartości rynkowej nieruchomości, a które powstały 
pod wpływem czynników deformujących warunki swobodnego ustalania 
wartości i jej miernika w postaci ceny48.

45 Leksykon rzeczoznawców ...
46 Por. E. Kucharska-Stasiak. Wartość rynkowa nieruchomości. Wydawnictwo 

TWIGGER, Warszawa 2000.
47 W standardach znajduje się dodatkowy warunek, którego nie wyszczególnił 

ustawodawca - świadomość stron transakcji co do występowania okoliczności mają
cych wpływ na wartość nieruchomości.

48 Por. S. Kolanowski, A. Kolarski..., s. 230.
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Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych49 wyróżniają 
pięć różnych wartości rynkowej nieruchomości. Można bowiem mówić 
o wartości rynkowej dla:

a) aktualnego sposobu użytkowania danej nieruchomości;
b) alternatywnego sposobu użytkowania, ustalanej w przypadku 

możliwości wykorzystania nieruchomości w sposób odmienny 
niż dotychczas;

c) optymalnego wykorzystania, ustalanej w przypadku, gdy nieru
chomość może być wykorzystana w różny sposób, a jej wartość 
jest określana dla najlepszej i najefektywniejszej funkcji nieru
chomości;

d) wymuszonej sprzedaży, gdy warunki towarzyszące sprzedaży nie
ruchomości ograniczają czas ekspozycji nieruchomości na rynku;

e) przyszłej sprzedaży, czyli przewidywanej cenie nieruchomości 
w momencie jej sprzedaży.

Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU) jest 
to wartość ustalona przy założeniu, że nieruchomość nadal będzie wyko
rzystywana w dotychczasowy sposób, zgodny z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Aktualny sposób użytkowania nie jest 
tożsamy z prowadzeniem konkretnej działalności, ale oznacza jedynie 
dalsze pełnienie przez nieruchomości określonej funkcji (np. mieszka
niowej, usługowej, handlowej). Dopuszczalne są wszelkie zmiany warto
ści nieruchomości spowodowane rozbudową, przebudową budynków 
oraz zagospodarowaniem wolnych terenów (w związku z aktualną dzia
łalnością), ale tylko wówczas, gdy prace z nimi związane nie spowodują 
przerwy w korzystaniu z nieruchomości. Z tego też względu WRU jest 
często stosowana do wyceny nieruchomości zajmowanych przez przed
siębiorstwo dla celów własnych w sytuacji, gdy w dającej się przewi
dzieć przyszłości będzie ono kontynuowało swoją działalność. Wyklu
czona jest natomiast możliwość osiągania dodatkowych korzyści z alter
natywnego sposobu użytkowania danej nieruchomości oraz wzrostu war
tości nieruchomości na skutek dokonanych specjalnych inwestycji.

Wartość rynkowa dla alternatywnego sposobu użytkowania (WRA) 
jest to najbardziej prawdopodobna cena, jaką można uzyskać za daną

49 Standardy zawodowe...
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nieruchomość, przy uwzględnieniu możliwości wykorzystania nierucho
mości do celów innych niż dotychczasowe. Dotyczy to przede wszystkim 
gruntów, budynków i lokali, traktowanych jako źródło dochodu lub prze
znaczonych do przyszłego zagospodarowania. Alternatywne wykorzy
stanie nieruchomości powinno się opierać na konkretnych informacjach 
lub danych determinujących możliwość zmiany użytkowania. Jeżeli war
tość taka istotnie różni się od wartości rynkowej ustalonej dla dotychcza
sowego sposobu użytkowania, należy to wyraźnie zaznaczyć.

Wartość rynkowa dla optymalnego wykorzystania (WRO) to trzeci 
rodzaj wartości rynkowej, różnicowanej według kryterium „użytkowa
nia”, stanowiący szczególny typ wartości rynkowej dla alternatywnego 
sposobu użytkowania. WRO jest ustalane przy założeniu najefektywniej
szego i najlepszego wykorzystania nieruchomości, rozumianego jako 
realne i zgodne z prawem, fizycznie możliwe, finansowo wykonalne i da
jące najwyższą wartość użytkowanie danej nieruchomości. Dotyczy to 
przede wszystkim gruntów niezabudowanych, przeznaczonych na cele 
rozwojowe. Podobnie jak w przypadku określania wartości rynkowej dla 
alternatywnego sposoby użytkowania, nie można przyjmować bezpod
stawnych i nierealistycznych założeń co do możliwości innego, optymal
nego sposobu wykorzystania danej nieruchomości.

Wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży (WRW) to wartość 
ustalona dla tych nieruchomości, które ze względu na ograniczenia cza
sowe (lub inne) nie mogą być „wystawione” na rynku przez czas, który 
byłby uznany za wystarczający do przeprowadzenia odpowiedniego mar
ketingu i wy negocjowania ceny.

Wartość rynkowa dla przyszłej sprzedaży (WRP) to najbardziej 
prawdopodobna cena danej nieruchomości nie w momencie dokonywa
nia jej wyceny, lecz w dniu jej sprzedaży. Wartość tę ustala się w sytu
acji, gdy zamawiający wycenę podjął dopiero zamiar sprzedaży wyce
nianej nieruchomości oraz, gdy należy uwzględnić czas niezbędny do 
zbadania rynku, przeprowadzenia odpowiedniego marketingu czy wyne
gocjowania ceny sprzedaży.

Mówiąc o wartości nieruchomości, należy pamiętać o tym, że war
tość rynkowa nie jest jedyną wartością, jaka może charakteryzować daną 
nieruchomość. Wartość rynkową mają nieruchomości, które są lub mogą
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być przedmiotem obrotu rynkowego. W przypadku nieruchomości, które 
ze względu na swoją istotę nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu 
rynkowego (ale również na mocy niektórych przepisów szczegółowych), 
ustala się tzw. wartość odtworzeniową nieruchomości. Wartość odtwo- 
rzeniowa nieruchomości obejmuje zarówno wartość gruntu, jak i wartość 
części składowych. Wartość odtworzeniową nieruchomości gruntowej 
utożsamiana jest z wielkością nakładów (ceną), jaką należałoby ponieść 
na zakup innego gruntu, ale pełniącego tę samą funkcję i o zbliżonych 
cechach użytkowych do gruntu wycenianego, z uwzględnieniem różnic 
w lokalizacji obu nieruchomości gruntowych50 51. Wartość obiektów bu
dowlanych wchodzących w skład nieruchomości gruntowej należy utoż
samiać z kosztami odtworzenia budynków, budowli lub innych części 
składowych nieruchomości, skorygowanych o stopień ich zużycia tech
nicznego (fizycznego), funkcjonalnego (użytkowego) i środowiskowe
go3'. Koszt odtworzenia obiektów budowlanych określany jest albo jako 
koszt odtworzenia obiektów istniejących, albo jako koszt ich zastąpienia. 
Koszt odtworzenia obiektów istniejących jest to koszt, wynikający z wy
budowania danego obiektu z uwzględnieniem wcześniej wykorzystanych 
materiałów, konstrukcji i rozwiązań funkcjonalnych na jego wzniesienie. 
Koszt zastąpienia utożsamiany jest z kosztem wybudowania obiektu o ta
kiej samej powierzchni użytkowej i pełniącego takie same funkcje, ale 
z zastosowaniem współczesnych materiałów i techniki budowlanej.

Trzecim rodzajem wartości jaki może mieć dana nieruchomość, jest 
wartość bankowo-hipoteczna. Zgodnie z przepisami ustawy o listach 
zastawnych i bankach hipotecznych52, jest nią „ustalona zgodnie z prze
pisami ustawy wartość, która w ocenie banku hipotecznego odzwiercie
dla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem za
bezpieczenia kredytów udzielanych przez bank hipoteczny”. Pojęcie war
tości bankowo-hipotecznej jest więc związane z istnieniem i działalno
ścią banków hipotecznych, i ustalane dla wszystkich nieruchomości sta-

50 Por. ibidem, Standard III.2.
51 Szczegółowe informacje o zużyciu technicznym, funkcjonalnym i środowisko

wych i ich wpływie na wartość szacowanej nieruchomości zawarte są w standardzie 
III.4 ibidem..

52 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 rok o listach zastawnych i bankach hipotecznych 
DzU 1997, nr 140, poz. 940, z późn. zm.
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nowiących przedmiot zabezpieczenia kredytów udzielanych przez te 
banki. Określając wartości bankowo-hipoteczną, jako długookresową 
wartość nieruchomości, należy uwzględniać w szczególności te jej cechy 
i związane z nią dochody, które mają charakter trwały i są możliwe do 
uzyskania przez każdorazowego posiadacza tej nieruchomości53.

Przy określeniu wartości bankowo-hipotecznej należy zwrócić uwa
gę na dwa elementy54 55.

1. Wartość nieruchomości powinna być ustalana ostrożnie, na datę 
wyceny i z uwzględnieniem przyszłej zbywalności na rynku. 
W przypadku odzwierciedlania przez wartość aktualnego, krótko
okresowego popytu spowodowanego niedoskonałością rynku nie
ruchomości lub trudne do zidentyfikowania czynniki zakłócające 
mechanizmy rynku, ryzyko zbycia nieruchomości w przyszłości 
musi być uwzględnione w wartości bankowo-hipotecznej.

2. Spełnienie wymogu długookresowej stałej wartości nieruchomo
ści wiąże się z koniecznością zwracania szczególnej uwagi rze
czoznawcy na aspekty wpływające na utrzymanie równowagi 
tynkowej. Należy więc badać zarówno zagadnienia mikro-, jak 
i makroekonomiczne, do których zalicza się między innymi pro
gnozy demograficzne, poziom dochodów' i zatrudnienia, wyposa
żenie w infrastrukturę komunikacyjną, ryzyko zmian prawnych 
i politycznych, koszty kredytów i ich wpływ na rynek kapitałowy 
oraz przewidywania wzrostu ekonomicznego.

Bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości ustala bank hipoteczny 
na podstawie ekspertyzy, która może być wykonana albo przez sam 
bank. albo zlecona innym podmiotom53. Określenie wartości nierucho
mości w celu podjęcia decyzji kredytowej należy jednak wyłącznie do 
banku, gdyż za prawidłowość tego rodzaju decyzji ponosi on pełną finan
sową odpowiedzialność. Skutki zaakceptowania przez bank hipoteczny

53 Por. Rekomendacja F z dnia 12 listopada 1998r. dotycząca podstawowych kryte
riów stosowanych przez Komisją Nadzoru Bankowego przy ocenie regulaminów wyceny 
nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne, źródło internetowe: 
http://www.nbp.pl/publikacje/dwn/rekom_f.pdf.

54 S. Zróbek: Metodyka określania propozycji wartości bankowo-hipotecznej nieru
chomości podejściem dochodowym. „Wycena” 1952, nr 1, s. 16-17.

55 Por. art. 22 Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych...

http://www.nbp.pl/publikacje/dwn/rekom_f.pdf
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niewłaściwie dokonywanych wycen zagrażają jego płynności i wypłacal
ności56. Ze względu na wykorzystanie nieruchomości jako formy zabez
pieczenia kredytu bankowego wartość bankowo-hipoteczne jest z reguły 
niższa od wartości rynkowej nieruchomości (por. rys. 2.2 oraz tab.2.2).

Wartość

A

Obecna otwarta 
wartość rynkowa

Wartość 
bankowo- 

-hipoteczna

LTV
Stosunek kredytu

--------------------------------- --------------------------------------------------- ---*do wartości

------------------------ ---------------------------------------- ----------- --------------------
Czas

Rys. 2.2. Kształtowanie się wartości rynkowej i wartości bankowo-hipotecznej 
w cyklu rynkowym

Źródło: A. Drewicz-Tułodziecka i in.: op.cit., s.78

56 Por. A. Drewicz-Tułodziecka i in.: Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości. 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 5-6.
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Tabela 2,2. Różnice między wartością bankowo-hipoteczną a wartością rynko- 
___________wą_____________________________ ___________________________ ____ i
Cechy przyjęte 
do porównania

Wartość bankowo-hipoteczna Wartość rynkowa

1 2 3
1. Cel wyceny zabezpieczenie długoterminowych 

kredytów
m.in. sprzedaż, wniesienie w' formie 
aportu, odszkodowanie za wy własz
czenie

2. Założenia 
2.1 odwzorowuje długotrwałe czynniki 

wpływające na wartość - podejście 
przedmiotowe

odwzorowuje typowe zachowania 
uczestników rynku - podejście pod
miotowe

2.2 odwzorowuje typową w długim 
okresie wartość

odwzorowaije typowe w chwili wyce
ny zachowania uczestników rynku 
i ich oczekiwania na przyszłość

2.3 wartość określana przy założeniu, 
że jej poziom może być zrealizo
wany w każdym momencie trwania 
kredytu

wartość określona zostaje na dany 
dzień, przy założeniu, że w dniu wy
ceny realizowany jest cel wyceny

2.4 długotrwały charakter wartości 
powoduje, że istotnego znaczenia 
przy jej określaniu nabiera strona 
podażowa

z uwagi na niewielkie zmiany po 
stronie podaży w krótkim okresie, 
o poziomie wartości rynkowej decy
duje głównie strona popytowa

3. Metodyka 
określania 
- podejścia

- kosztowe,
- dochodowe,
- porównawcze

- dochodowe,
- porównawcze

- metody - metoda kosztów odtworzenia
- metoda inwestycyjna
- metoda zysków

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
szczegółowych zasad wyceny nieru
chomości

4. Rodzaj analizy analiza retrospektywna i prospek
tywna

analiza prospektywna, mniejsze zna
czenie analizy retrospektywnej

5. Szczegółowe 
zasady określa
nia:
5.1 Dochodów: zmienny model dochodów' stah1 lub zmienny model dochodów
w tym:
-staw'ek czyn
szów

w okresie rosnącego i słabnącego 
rynku stawki są korygow ane w dół, 
co stanowi bufor bezpieczeństwa

stawki rynkowe, chyba że prawa 
ciążące na nieruchomości nakazują 
przyjąć czynsze umowne lub regulo
wane

- poziomu wy
pełnienia

skorygowany w dół, co zapewnia 
bezpieczeństwo wyceny

poziom rynkowy; dla okresu przyj
mowania czynszów' umownych - 
poziom na danej nieruchomości

- wydatków 
operacyjnych

skorygowane w górę, co zapewnia 
bezpieczeństwo wyceny

jak wyżej

5.2. Stopy dys
kontowej

wyższe ryzyko dochodu i kapitału 
z uwagi na dłuższy okres szacunku 
musi zastać odzwierciedlone w 
wyższych stopach dyskontowych

rynkowe stopy dyskontowe odwzoro
wujące atrakcyjność lokaty kapitału 
w nieruchomości na tle innych lokat 
kapitałowych
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cd. tabeli 2.2

1 2 3
6. Dokument z 
określania warto
ści

ekspertyza operat szacunkowy

7. Rola rzeczo
znawcy w proce
sie określania 
wartości

usługowa - rzeczoznawca podaje 
jedynie propozycję wartości ban
kowo-hipotecznej

decyzyjna

Źródło: E. Kucharska-Stasiak: Uwarunkowania zmian wartości nieruchomości
na rynkach lokalnych w okresie spłaty kredytu, „Wycena” 1995, nr 4, 
s . l l .

Analizując obowiązujące w Polsce przepisy prawne, można spo
tkać się z czwartym rodzajem wartości nieruchomości, z tzw. wartością 
katastralną. Wartość katastralna nieruchomości to wartość, której w pro
cesie powszechnej taksacji nadano moc danych urzędowych. Może być 
ona wykorzystana do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości {ad valorem) oraz w sytuacji, gdy wymagają tego przepi
sy szczegółowe. Postuluje się, aby wartość katastralna nieruchomości 
była zbliżona do jej wartości rynkowej, w zakresie możliwym do uzy
skania za pomocą procedur masowej wyceny. Przeprowadzając po
wszechną taksację nieruchomości w oparciu o algorytmy matematyczne, 
należy mieć na uwadze realia lokalnych rynków. Dużym problemem 
w planowanej w przyszłości powszechnej taksacji nieruchomości w Pol
sce może okazać się „brak kompleksowych i usystematyzowanych in
formacji źródłowych dla całościowych analiz rynku”57. Ustalenie warto
ści w powszechnej taksacji nieruchomości sprowadzi się wówczas do 
czterech zasadniczych etapów58.

1. Budowa bazy danych o nieruchomościach gruntowych:
- pozyskanie informacji źródłowych na podstawie aktów nota

rialnych,

57 Model ustalania i weryfikacji zasiągu stref taksacyjnych dla potrzeb powszechnej 
taksacji nieruchomości. Cz.II, Red. S. Przewłocki. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 
Łódź 1995, s. 6.

58 ibidem,  s.7-8.
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- weryfikacja i uzupełnianie informacji jednostkowych w trakcie 
wywiadu terenowego,

- ewentualne przetworzenie informacji jednostkowej do wyzna
czenia wartości gruntu niezabudowanego i nieuzbrojonego,

- selekcja informacji w funkcji celu dla doboru rekordów zbioru 
bazowego.

2. Segmentacja rynku nieruchomości gruntowych:
- ustalenie i dobór kryteriów segmentacji z uwzględnieniem 

okresu, przedmiotu i form transakcji,
- utworzenie macierzy segmentacji rynku,
- wstępna analiza segmentowych i międzysegmentowych relacji 

ilościowych i jakościowych opisu rynku,
- dobór segmentu bazowego i weryfikacja kształtu macierzy 

segmentacji rynku.
3. Parametryzacja opisu rynku nieruchomości gruntowych:

- szczegółowa analiza ilościowych i jakościowych relacji seg
mentowych i międzysegmentowych opisu rynku,

- dobór kryteriów i formuł matematycznych do ustalenia charak
terystyk segmentowych i relacji międzysegmentowych,

- wyznaczenie charakterystyk segmentowych (przeciętnych po
ziomów cen) według ustalonych kryteriów,

- ustalenie współczynników relacji międzysegmentowych.
4. Analiza rynku nieruchomości na tle lokalnych uwarunkowań go

spodarczych i społecznych w funkcji czasu i celu opracowania:
a) opracowanie warstwy ekonomicznej:

- segmentacja i parametryzacja rynku nieruchomości grunto
wych w funkcji celu i przyjętego przedziału czasowego ana
liz,

- ustalenie powierzchni statystycznej cenności gruntu,
- opracowanie kartograficzne przestrzennej zmienności natę

żenia analizowanego zjawiska,
- dobór przedziałów klasowych dla opracowań wynikowych;

b) opracowanie warstwy technicznej:
- badanie i analiza warunków przyrodniczych i społeczno- 

gospodarczych terenu w aspekcie ich właściwości ceno
twórczych,
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- waloryzacja tych uwarunkowań w funkcji celu opracowa
nia,

- waloryzacja wpływu ustaleń planu zagospodarowania prze
strzennego na kształtowanie się poziomów cen,

- opracowanie kartograficzne przestrzennej zmienności walo
rów cenotwórczych,

- dobór przedziałów klasowych dla opracowań wynikowych;
c) strefowanie taksacyjne:

- synteza kartograficznych opracowań warstwy technicznej 
i ekonomicznej,

- geometryczne ustalenie zasięgu terenów o jednolitych walo
rach technicznych i ekonomicznych w funkcjach ustalonych 
przedziałów klasowych zmienności tych czynników,

- opracowanie formuł matematycznych do określenia pozio
mów cenności w obrębie ustalonych jednostek geometrycz
nego podziału terenu,

- wyznaczenie poziomów cenności przy wykorzystaniu usta
lonych przedziałów klasowych;

d) ustalenie zasięgu stref taksacyjnych i cenności strefowych

Spośród czterech wymienionych rodzajów wartości nieruchomości 
największe znaczenie w obrocie gospodarczym ma jednak wartość ryn
kowa. Stanowi ona bowiem podstawę do59:

- ustalenia ceny wyjściowej w przetargu,
- obliczenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia i szkód,
- wymiaru podatku i opłat na rzecz Skarbu Państwa lub gmin,
- uzyskania bankowego kredytu hipotecznego,
- wniesienia nieruchomości jako aportu niepieniężnego do spółki 

kapitałowej,
- podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
Omawiając pojęcie wartości nieruchomości, należy uwzględnić 

również fakt, że wartość jako kategoria ekonomiczna60:

59 Wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. Red. A.Hopfer. TWIGGER, Warszawa 
1995.

60 E. Kucharska-Stasiak: Uwarunkowania zmian wartość ..., s.l.
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a) ma zawsze charakter względny - nie ma wartości absolutnej, 
określa się ją w odniesieniu do innych dóbr (nieruchomości),

b) jest subiektywna - nie ma bowiem wartości obiektywnej; wartość 
danej nieruchomości jest różna dla różnych osób,

c) jest dynamiczna, czyli raz ustalona nie jest stała i niezmienna 
w czasie.

Zmiany wartości nieruchomości najczęściej wynikają albo ze zmian 
w samej nieruchomości, albo ze zmian w otoczeniu, w jakim znajduje się 
dana nieruchomość. E. Kucharska-Stasiak61 przez otoczenie rozumie 
zespół zjawisk, procesów i instytucji otaczających daną nieruchomość. 
W otoczeniu tym wpływ na wartość nieruchomości mają:

a) zmiany środowiska w skali makro, wywołane zmianami tempa 
wzrostu PKB, stopy bezrobocia czy poziomu inflacji;

b) zmiany środowiska w skali mikro, czyli w skali regionu, z przede 
wszystkim w związku lokalnym charakterem rynku nieruchomo
ści;

c) zmiany w środowisku finansowym, związane z ilością produktów 
bankowych, czyli wielkością zaangażowanego na rynku nieru
chomości kapitału, kosztem tych produktów, okresem spłaty, sto
pą depozytową w bankach, stopą zwrotu na rynkach kapitało
wych;

d) zmiany w otoczeniu fizycznym i sąsiedztwie nieruchomości;
e) zmiany w środowisku technicznym, oferującym produkty budow

lane o coraz wyższej wartości technicznej i użytkowej i zwiększa
jącym przez to proces zużycia funkcjonalnego.

Przykładowy wphw procesu zmiany przeznaczenia nieruchomości 
gruntowej w planie zagospodarowania przestrzennego na jej wartość 
opisują m.in. J. Błędzka, K. Jędryczek, E. Kujawska oraz R. Wójte- 
wicz62. Ogólnie można przyjąć, że na obszarach podmiejskich, wartość 
nieruchomości nie przeznaczonych w planach zagospodarowania prze
strzennego na cele budowlane wzrasta od 6% do 8% rocznie. Wzrost ten

61 Ibidem.
62 J. Błędzka, K. Jędryczek, E. Kujawska oraz R. Wójtewicz: Wprowadzenie do 

szacowania nieruchomości. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego 
Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001.
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determinowany jest przede wszystkim poziomem inflacji i wzrostem 
potrzeb budowlanych ludności. Na rysunku 2.3 wzrost wartości nieru
chomości spowodowany tymi czynnikami obrazuje prosta przerywana.

Rys. 2.3. Wpływ czynników związanych ze zmianą planu zagospodarowania 
przestrzennego na wartość nieruchomości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Błędzka, K. Jędryczek, E. Kujaw
ska, R. Wójtewicz: op.cit., s. 32.

Z badań przeprowadzonych przez autorów wynika, że pierwsza sko
kowa zwyżka cen nieruchomości następuje już w momencie pojawienia 
się informacji o zamiarach przystąpienia do prac studyjnych nad zmianą 
planu zagospodarowania przestrzennego. Następuje wówczas wzrost cen 
gruntów o wartość a, po czym wartość nieruchomości nadal wzrasta li
niowo. Druga skokowa zmiana wartości nieruchomości, tym razem 
o wartość b, następuje w chwili B i jest związana z rozpoczęciem prac 
nad zmianą planu. Pojawia się wówczas zjawisko nielegalnego budow
nictwa siedliskowego lub rekreacyjnego. Moment wyłożenia planów do
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publicznego wglądu miejscowej ludności wywołuje trzeci skokowy 
wzrost wartości gruntów. Jeżeli zgodnie z projektem określone grunty 
mają nabrać charakteru gruntów budowlanych, to skokowy wzrost warto
ści nieruchomości będzie najwyższy. W momencie D następuje ostatnia 
skokowa zmiana wartości nieruchomości. Jest to moment zatwierdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od tego czasu 
wzrost wartości nieruchomości gruntowych jest w miarę równomierny, 
jednak jego tempo jest znacznie szybsze, niż miało miejsce na początku 
omawianego procesu. Wiąże się to m.in. z większym zainteresowaniem 
inwestorów terenami zurbanizowanymi niż gruntami rolnymi, poprawą 
komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

Poruszając problematykę wartości nieruchomości, należy jeszcze 
zwrócić szczególną uwagę na występowanie tzw. wartości indywidualnej 
nieruchomości. Wartość indywidualna nieruchomości jest utożsamiana 
z wartością, jaką ma dana nieruchomość dla określonego inwestora (na
bywcy lub sprzedawcy). Najczęściej wartość indywidualna nieruchomo
ści jest zbliżona do wartości rynkowej, choć są również sytuacje, gdy 
zasadniczo się od niej różni, na przykład w przypadku omówionego już 
występowania tzw. podaży nagłych przypadków lub popytu nostalgicz
nego.





III. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD ILOŚCIO
WYCH WYKORZYSTYWANYCH W ANALIZIE WARTOŚCI 

RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

///./. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METOD ILOŚCIOWYCH 
W ANALIZIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWYCH

Rynek nieruchomości, pomimo że w Polsce jest stosunkowo młody, 
notuje przeciętnie ponad 100 tys. transakcji nieruchomościami grunto
wymi rocznie1 2. Jest to wielkość wystarczająca do tego, aby procesy za
chodzące na tym rynku zaliczyć do tzw. procesów masowych. J. Hozer 
uważa, że „ogromna liczba zdarzeń wynikająca z działań dużej liczby 
podmiotów gospodarujących na rynku sprawia, że przez pozorny nieład 
i chaos przebijają się prawidłowości statystyczne, które są wynikiem 
myśli przewodniej obowiązującego systemu ekonomicznego. Metody 
statystyczne pozwalają poprzez pewne upraszczanie na poznanie rzeczy- 
wistości” . Wyjaśnienie pojęcia „prawidłowość statystyczna” można zna
leźć między innymi u O. Langego, który stwierdził, że „proces gospodar
czy jest kompleksem stale powtarzających się działań ludzkich. W okre
ślonych warunkach, wynikających z danego rozwoju historycznego spo
łeczeństwa, działania te powtarzają się w określony sposób, czyli odzna
czają się prawidłowością. Prawidłowości te można rozłożyć na pewne 
elementy stale powtarzających się związków, związki te określamy mia
nem praw ekonomicznych”3. Z kolei J.W. Wiśniewski i Z. Zieliński 
uważają, że „w metodologii nauk empirycznych rozróżnia się prawa na
ukowe w szerszym i węższym tego słowa znaczeniu. Przez prawo 
w szerszym rozumie się niestatyczne lub statyczne, ściśle ogóle twier

1 Por. rozdz 1.2.
2 J. Hozer: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy. PWE. Warszawa 

1993, s.10.
3 O. Lange: Ekonomia polityczna, T.l, PWE, Warszawa 1978, s. 74, za J. Hozerem 

op.cit,. s.ll.
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dzenia syntetyczne. Stan rzeczy określony przez takie prawo nazywa się 
prawidłowością. Natomiast przez prawo nauki empirycznej w węższym 
znaczeniu rozumie się idealizacyjne prawa ściśle ogólne”4.

Procesy zachodzące na rynku nieruchomości podlegają czterem ro
dzajom prawidłowości5:

- prawidłowościom rozkładu wartości cech statystycznych,
- prawidłowościom w zakresie związków między zjawiskami 

w przestrzeni,
- prawidłowościom w zakresie związków między zjawiskami 

w czasie,
- prawidłowościom w zakresie dynamiki zjawiska

J. Hozer wykazuje również, że między poszczególnymi rodzajami prawi
dłowości zachodzą odpowiednie sprzężenia zwrotne6 (por. rys. 3.1).

Podstawowym narzędziem opisu prawidłowości statystycznych są 
modele ekonometryczne. Ogólnie można wyróżnić cztery rodzaje modeli 
ekonometrycznych: modele rozkładów zmiennych, modele dynamiki, 
modele opisujące związki między zjawiskami w czasie oraz modele opi
sujące związki między zjawiskami w przestrzeni.

Przy budowie modeli opisujących określone prawidłowości staty
styczne stosunkowo często przyjmuje się założenie, że powiązanie mię
dzy badaną zmienną (zmienną objaśnianą) a innymi zmiennymi (zmien
nymi objaśniającymi) jest „niezmiennicze (gładkie, regularne), tzn. wyra
żone jednym wzorem analitycznym, na całym zbiorze wszystkich warto
ści zmiennych”7. Jest to tak zwane podejście klasyczne do modelowania 
ekonometrycznego, do którego można mieć wiele zastrzeżeń. Wśród nich 
B. Guzik wymienia następujące8:
1. Rozrzut punktów empirycznych może być tak nieregularny, że wy

znaczenie na ich podstawie pewnej „gładkiej” funkcji nie będzie me
rytorycznie uzasadnione.

4 J.W. Wiśniewski, Z. Zieliński: Elementy ekonometrii, Wydawnictwo UMK, Toruń 
1998, s. 15-16.

5 Ekonometryczny algorytm..., s.5.
6 Por. J. Hozer: op.cit., s. 14-18; Ekonometria. Red. J. Hozer. Uniwersytet Szcze

ciński, Szczecin 1997, s. 10-18.
7 B. Guzik Segmentowe modele ekonometryczne, AE w Poznaniu, Poznań 1993,

s.16
8 ibidem s.20-25



Charakterystyka wybranych metod ilościowych... 103

2. W przypadku szukania funkcji dobrze dopasowujących się do niere
gularnych przebiegów punktów empirycznych można uzyskać funk
cje o niezbyt prostej (np. wielomiany wyższych stopni) lub zawiłej 
postaci analitycznej, które nie mają żadnej wartości poznawczej.

3. Doświadczenia empiryczne wskazują na dość częste i znaczne „od
chodzenie” gładkich funkcji od punktów empirycznych, szczególnie 
w przypadku danych, których wartości wychodzą poza zakres zmien
ności tych danych, dla których został zbudowany model.

4. W podejściu klasycznym na etapie budowy modelu zakłada się rów
norzędne traktowanie wszystkich obserwacji, zarówno pochodzących 
z dalekiej przeszłości, jak i obserwacje najnowsze. Budzi to określo
ne wątpliwości w przypadku wykorzystywania modelu do prognoz, 
gdyż słuszne jest przekonanie, że najbliższa przyszłość jest bardziej 
„podobna” do dnia dzisiejszego niż odległej przeszłości.

5. Gdy obserwacja znacznie odbiega od „gładkiej” funkcji, w podejściu 
klasycznym uważa się ją za nietypową i eliminuje ze zbioru zmien
nych objaśniających. Eliminowanie nietypowych zmiennych w celu 
otrzymania lepszego dopasowania funkcji do pozostałych obserwacji 
bez podjęcia próby wyjaśnienia tego „odstępstwa” może spowodo
wać pojawienie się określonych zastrzeżeń co do otrzymanych wyni
ków.

Przedstawione niedoskonałości klasycznego modelowania ekonome- 
trycznego można traktować jako czysto teoretyczne, ale już zbudowane
mu modelowi ekonometrycznemu również stawia się wiele wymagań 
dotyczących spełniania przez niego określonych założeń. J. Hozer wy
różnia na przykład pięć zasadniczych części badania jakości modelu9:

- badanie dokładności szacunku modelu,
- badanie stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych,
- badanie statystycznej istotności estymatorów parametrów wystę

pujących w modelu,
- weryfikacja hipotez dotyczących składnika losowego,
- badanie zasadności przyjętej postaci analitycznej modelu.

9 Ekonometria ..., s. 78-79.
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Rys. 3 .1 .  Rodzaje prawidłowości statystycznych oraz powiązania między 
nimi

Źródło: J. Hozer: op.cit., s. 13.

W każdej z tych części można wyróżnić wiele szczegółowych wy
magań stawianych modelowi (np. w odniesieniu do składnika losowego 
można badać m.in. brak autokorelacji, jego symetryczność, losowość czy 
stacjonarność), które jeżeli nie zostaną spełnione, będą oznaczać, że mo
del niewłaściwe lub niepełnie odwzorowywuje badane zjawisko. 
Z. Hellwig10 uważa, że oprócz wielu innych występują trzy zasadnicze 
przyczyny uniemożliwiające konstrukcję idealnego* 11 modelu ekonome- 
trycznego:

10 Z. Hellwig: Metody ilościowe w ekonomii. Pisma wybrane. Wydawnictwo Aka
demii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999

11 Przez model idealny Z Hpllwicr uwara mnHpl n nnęfari
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a) ubogie ilościowo, niekompletne i obarczone błędami dane staty
styczne;

b) brak wiarygodnej teorii ekonomicznej, gwarantującej bezbłędny 
dobór zmiennych wejściowych, od których (i nie tylko od któ
rych) zależy z dokładnością do losowego błędu, zachowanie się 
zmiennej wyjściowej modelu oraz słuszność hipotezy, że model 
musi mieć postać liniową;

c) brak w praktyce ekonomicznej (a często występujących w na
ukach fizycznych i przyrodniczych) przykładów, aby zmienne 
wchodzące do modelu były nieskorelowane lub co najwyżej słabo 
skorelowane między sobą.

Z tego względu do opisu określonych prawidłowości statystycznych 
coraz częściej wykorzystuje się narzędzia wchodzące w skład metod nie- 
klasycznych. Wśród nich znajdują się między innymi sztuczne sieci neu
ronowe i metody bootstarpowe12.

III. 2. SZTUCZNE SIECI NEURONOWE

III.2.1. Sztuczne sieci neuronowe w badaniach ekonomicznych

Przez bardzo długi czas podstawowym narzędziem służącym do opi
su zależności między określonymi zjawiskami ekonomicznymi był li
niowy model ekonometryczny. Przy jego konstrukcji wymagane jest jed
nak przyjęcie wielu założeń i uproszczeń, które w istotnie wpływają na

Własność to oznacza, że w przypadku, gdy za zmienne modelu podstawi się skła
dowe punktu x należące do dziedziny D modelu, to prawie na pewno wartość zmiennej 
Y trafi do wyznaczonego za pomocą modelu przedziału ufności (własność dopuszczal
ności).
2. Zmienne objaśniające są niezależne (własność niezależności)
3. Parametry regresji ą mają własność a a, = (własność mocnej koincydencji)/
4. Kwadraty współczynników regresji są miarami ilości informacji, jakiej o zmiennej 

wyjściowej Y dostarczają zmienne wejściowe Xu X2, ..., Xk
5. Parametry równania regresji nie ulegają zmianie w wyniku usunięcia z modelu (włą

czenia doń) jednej lub większej liczby zmiennych (własność stabilności parametrów).
12 Metody bootstrapowe mogą być wykorzystane m.in. do szacowania parametrów 

strukturalnych funkcji regresji, natomiast w pracy są wykorzystane do estymacji wybra
nych parametrów rozkładów zmiennych losowych.
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ostateczne wyniki badań13. Z tego względu poszukiwano bardziej uni
wersalnego sposobu opisu badanej rzeczywistości, który pozwalałby od
wzorować występujące złożone relacje między zjawiskami. Coraz czę
ściej podejmowane są próby matematycznego odwzorowania najlepszego 
i najefektywniejszego z dotychczas poznanych „urządzeń” przetwarzają
cych informacje - ludzkiego mózgu. Za przełom w prowadzonych bada
niach nad sztucznymi sieciami neuronowymi uznaje się opublikowanie 
przez W.S. McCullocha i W.H. Pittsa14 w 1943 roku pracy zawierającej 
matematyczny model komórki nerwowej oraz opracowanie i rozpo
wszechnienie w 1986 roku przez D.E. Rumelharta, G.E. Hintona 
i R.J. Williamsa15 algorytmu wstecznej propagacji błędów16. Obecnie 
można zaobserwować duże zainteresowanie wykorzystaniem sztucznych 
sieci neuronowych w różnych dziedzinach nauki i techniki, przede 
wszystkim w tych obszarach, „gdzie pojawiają się problemy związane 
z przetwarzaniem i analizą danych, z ich predykcją, klasyfikowaniem 
i przetwarzaniem”17. Jest to związane z cechami charakteryzującymi 
sztuczne sieci neuronowe, które można sprowadzić do18:

- zdolności przetwarzania informacji rozmytych, chaotycznych, 
niekompletnych, a nawet sprzecznych,

- szybkiego i efektywnego przetwarzania dużych ilości danych,
- przetwarzania równoległego i rozproszonego,
- skojarzeniowego dostępu do informacji zawartej w sieci (tzw. 

pamięć skojarzeniowa).

13 W wielu przypadkach może się okazać, że nie jest możliwe zbudowanie modelu 
liniowego opisującego określoną zależność. Przyjęcie wówczas tezy o braku zależności 
między zjawiskami może być nieuzasadnione.

14 W.S. McCulloch, W.H. Pitts: A logical calculus of ideas immanent in nervous ac
tivity. “Bulletin of Mathematical Biophysics” 1943, Vol. 5, s. 115-119.

15 D.E. Rumelhart, G.E. Hinton, R.J. Williams Learning internal representation by 
error propagation. “Parallel Distributed Processing” 1986, Vol. I, s. 318-362.

16 Algorytm wstecznej propagacji błędów został jednak opisany już w 1974 r. przez 
P. Werbosa : Beyond regression: new tools for prediction and analysis in the behavioral 
science. Harvard University, Harvard 1974.

17 Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 Red. M. Nałęcz, T.VI. Sieci neu
ronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2000, s. 3.

18 D. Witkowska: Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagad
nienia finansowe. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 2.
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S. Osowski19 20 wśród cech sieci neuronowych zwraca uwagę na ich 
zdolność adaptacyjną „umożliwiającą zaprojektowanie struktury i dobór 
parametrów sieci do wykonywania określonego zadania” oraz na ich 
zdolności „uogólniania, a więc generowania właściwego rozwiązania dla 
danych, które nie pojawiły się w zestawie danych uczących” . Również 
„olbrzymia liczba neuronów i powiązań między neuronami powoduje, 
że błąd zadziałania pojedynczych neuronów ginie w ogólnej masie. Sieć 
neuronowa wykazuje dużą odporność na zakłócenia - jest siecią krzepką, 
w której pojedyncze błędy nie mają zasadniczego wpływu na wyniki 
działania”21.

J. S. Zieliński upatruje możliwości wykorzystania sztucznych sieci 
neuronowych w takich obszarach, jak22:

a) przypominanie, utożsamiane z odzyskiwaniem lub interpretowa
niem zmagazynowanych w sztucznych sieciach neuronowych in
formacji, obliczaniem wyjścia dla danego wejścia;

b) skojarzenie uszkodzonego, zdeformowanego wejścia z najbliż
szym przechowywanym wzorcem, skojarzenie między parą wzor
ców;

c) klasyfikacja przez dokonanie podziału zbioru wejściowego na 
klasy lub kategorie i skojarzenie każdego wejścia z odpowiadają
cą mu kategorią;

d) rozpoznanie, tożsame z klasyfikacją wejścia, pomimo że nie od
powiada ono żadnemu z przechowywanych wzorców;

e) estymacja, sprowadzająca się do aproksymacji, interpolacji, fil
trowania, predykcji, prognozowania;

f) optymalizacja obejmująca równania liniowe i nieliniowe;
g) sterowanie, które nie wymaga tworzenia modelu, a jest oparte 

wyłącznie na doświadczeniu.

19 S. Osowski: Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 1996, 
s. 20.

20 ibidem, s. 32.
21 S. Osowski: Sieci neuronowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 1994, s. 11.
22 J.S. Zieliński: Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. PWN, War

szawa 1999, s. 142.
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P. Lula23 słusznie jednak zauważa, że zakres możliwych zastosowań 
sieci neuronowych ulega ciągłemu rozszerzaniu. Zwraca również uwagę 
na możliwości wykorzystania określonego typu sieci do różnych zagad
nień związanych z analizą danych, oraz różnych rodzajów sieci do tych 
samych problemów analizy danych.

Rys. 3.2. Możliwości zastosowań sieci neuronowych w analizie danych 
Źródło: P. Lula, op.cit., s.9.

W niniejszej pracy zaprezentowano jedynie możliwość wykorzysta
nia sztucznych sieci neuronowych do analizy zależności między zmien
nymi. Na możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych w wy

23 P. Lula: Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicz
nych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999, s. 8.
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cenie wartości rynkowej nieruchomości wskazuje m.in. R. Wiśniewski24, 
WJ. McCluskey25, A. Hopfer26 i inni.

III.2.2. Podstawy biologiczne działania neuronu

Pojęcie „neuron” zostało wprowadzone przez H. Waldeyera 
w 1891 roku. Przez neuron rozumie się ciało komórki nerwowej (corpus 
neurociti) wraz z wypustkami, zwanymi inaczej włóknami nerwowymi 
(neurofibrae). Neuron, czyli elementarna komórka nerwowa, jest pod
stawową jednostką anatomiczno-czynnościową układu nerwowego. Ich 
liczba w organizmie ludzkim nie jest dokładnie znana, np. W.F. Ga- 
nong27 i W.Z. Traczyk28 szacują, że w układzie nerwowym człowieka 
znajduje się około biliona (1012) komórek nerwowych (neuronów) i do 
50 razy więcej komórek podporowych dla neuronów, czyli komórek gle
jowych. B.K. Gołąb29 ocenia liczbę neuronów w organizmie ludzkim na 
150 mld, z czego w mózgowiu na 100 mld, natomiast R. Tadeusiewicz30 
uważa, że mózg człowieka zawiera około 10 mld neuronów.

Zasadniczą funkcją neuronu jest przekazywanie informacji zakodo
wanych w postaci impulsów nerwowych przez skomplikowaną sieć, jaką 
tworzą połączenia między poszczególnymi neuronami. Ocenia się, że- 
liczba połączeń przypadająca na jeden neuron oscyluje w okolicy kilku 

tysięcy. Pomimo że komórki nerwowe (neurony) różnią się między sobą 
(m.in. mogą mieć różny kształt i wielkość), większość z nich ma takie 
same elementy budowy, które przedstawiono na rysunku 3.3. Charakte
rystyczną cechą komórek nerwowych są wypustki wychodzące z ciała

24 R. Wiśniewski: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do masowej wyce
ny. „Wycena” 1998, nr 1, s. 15-20.

25 W.C. McCluskey: Zastosowanie sztucznej inteligencji w wycenie masowej dla 
potrzeb taksacji nieruchomości. „Wycena” 1996, nr 5.

26 Podstawy wyceny nieruchomości..., s. 135-141.
27 W.F. Ganong: Fizjologia. Podstawy fizjologii lekarskiej. Wyd. I. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 1994, s. 67.
28 W.Z. Traczyk: Fizjologia człowieka w zarysie. Wyd. VI. Wydawnictwo Lekar

skie PZWL, Warszawal997, s. 62.
29 B.K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. Wyd. IV. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, s. 11.
30 Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.... s. 10.
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komórki (soma, perikarion). Każda komórka ma jedną (z nielicznymi 
wyjątkami) wypustkę osiową, zwaną neurytem (aksonem), i zmienną 
(w różnych komórkach) liczbę wypustek protoplazmatycznych, zwanych 
dendrytami. Główny pień neurytu i jego boczne gałęzie kończą się pęcz
kiem drobnych gałązek, zwanych drzewkiem końcowym (teloden- 
drium)31. Charakteryzując budowę neuronu z punktu widzenia czynno
ściowego należy wskazać występujące w neuronie cztery najważniejsze 
strefy32:

a) strefę receptorową lub dendrytyczną w której integrowane są 
liczne miejscowe zmiany potencjałów, wytwarzane dzięki połą
czeniom synaptycznym znajdującym się w tej strefie;

b) początkowy segment rdzeniowych neuronów ruchowych bądź 
początkową cieśń węzła w skórnych neuronach czuciowych, 
w których wytwarzany jest przewodzony potencjał czynnościo
wy;

c) akson (neuryt), który dzięki zachodzącym w nim procesom 
uczestniczy w przewodzeniu impulsów nerwowych do zakoń
czeń;

d) zakończenia neuronu, w których potencjały czynnościowe powo
dują uwolnienie transmiterów synaptycznych33.

31 Por. A. Krechowiecki, F. Czerwiński: Zarys anatomii człowieka. Wyd. V. Wy
dawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997, s. 224.

32 W.F.Gangon: op.cit., s. 69.
33 R. Tadeusiewicz budowę neuronu opisuje następująco: „Neuron (...) posiada rozga

łęzioną strukturę wielu wejść informacyjnych (dendryty), scalające sygnały ze 
wszystkich tych wejść ciało (perikarion) oraz opuszczający komórkę jako pojedyncze 
włókno nośnik informacji wyjściowej (akson), powielający potem przewodzony przez 
siebie wynik pracy neuronu i rozsyłający go do różnych neuronów odbiorczych po
przez rozgałęzioną strukturę wyjściową (teledendron)”
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Cidfo neuronu

Rys. 3.3. Schemat budowy neuronu 
Źródło: W.F Ganong: op.cit., s. 68.

Rys. 3.4. Czynnościowa organizacja neuronów 
Źródło: W.F. Ganong: op.cit., s. 69.

Neurony łączą się ze sobą w ten sposób, że neuryt jednego neuronu 
nawiązuje łączność z dendrytami innego neuronu. Pomimo odgraniczenia 
poszczególnych neuronów błonami, dla zapewnienia realizowania przez 
neurony ich podstawowej funkcji, tj. przewodzenia (przesyłania impul
sów) do innych komórek nerwowych, muszą być ścisłe kontakty między 
sąsiadującymi ze sobą neuronami. Dawniej sądzono, że funkcję tę za
pewnia istnienie protoplazmatycznych połączeń między neuronami. Ta 
„sieciowa” teoria budowy układu nerwowego została obecnie wyparta
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przez teorię „synaptyczną”, która zakłada, że połączenia między po
szczególnymi neuronami uzyskuje się przez bliski ich kontakt - styk (per 
contiquitatem), a nie przez ciągłość. Synapsą (sinapsis) nazywa się więc 
miejsce styku dwóch neuronów (ale również neuronu z organem wyko
nawczym lub odbiorczym, np. z włóknem mięśniowym w płytce moto- 
rycznej). W synapsie można wyróżnić błonę komórkową neuronu prze
kazującego impuls, zwaną błoną presynaptyczną, oraz błonę komórkową 
neuronu odbierającego impuls, zwaną błoną postsynaptyczną. Błony pre- 
synaptyczne i postsynaptyczne są oddzielone od siebie szczeliną lub 
przestrzenią synaptyczną, która uniemożliwia przejście impulsu bioelek
trycznego z jednego neuronu do drugiego. Przewodzenie synaptyczne, 
w przeciwieństwa do przewodzenie wzdłuż włókien nerwowych, odbywa 
się za pośrednictwem związków chemicznych34, a zatem w obrębie sy
napsy impuls elektryczny ulega zamianie w impuls chemiczny. Nadejście 
impulsu do błony presynaptycznej powoduje uwolnienie znajdującego się 
w tej błonie związku chemicznego (madiatora, neuromediatora, transmi
tera, neurotransmitera, przekaźnika, substancji przekaźnikowej), który 
przenosi informację przez szczelinę synaptycznę i dociera do błony post- 
synaptycznej. Każdy neurotransmiter uwolniony w błonie presynaptycz
nej po przejściu przez szczelinę synaptyczną może depolaryzować lub 
stabilizować błonę postsynaptyczną. W związku z tym wyróżnia się sy
napsy pobudzające i hamujące. Pod wpływem cząsteczek transmitera, 
który pośredniczy w przewodzeniu przez synapsę impulsów pobudzają
cych, jony Na wnikają do wnętrza neuronu odbierającego impuls ner
wowy. Tej wędrówce jonów Na+ przez błonę postsynaptyczną towarzy
szy zmniejszenie się spoczynkowego potencjału ujemnego wewnątrz 
neuronu w stosunku do potencjału zerowego panującego na zewnątrz 
komórki. Zmniejszenie się ujemnego potencjału wewnątrz komórkowego 
przyjęto nazywać postsynaptycznym potencjałem pobudzającym (EPSP - 
excitatory postsynaptic potential), synapsy wywołujące depolaryzację 
błony komórkowej noszą zaś nazwę synaps pobudzających. Stopień de
polaryzacji błony postsynaptycznej jest wprost proporcjonalny do liczby 
wydzielanych cząstek transmitera i liczby synaps, na których jednocze

34 Ze względu na cel omówienia budowy i zasad funkcjonowania neuronów, pomi
nięto występujące głównie u przedkręgowców i niższych kręgowców synapsy elek
tryczne.
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śnie wydziela się transmiter. Wzrastanie postsynaptycznego potencjału 
pobudzającego w miarę zwiększania się liczby synaps przekazujących 
pobudzenie wskazuje na zjawisko sumowania się przestrzennego impul- 
sacji w obrębie neuronu. Neuron i otaczające go synapsy zajmują pewną 
trójwymiarową przestrzeń i dlatego ten typ sumowania impulsacji nosi 
nazwę sumowania przestrzennego. Impulsy nerwowe są przewodzone 
przez neuron nie pojedynczo, lecz zazwyczaj w postaci salw. W każdej 
salwie odstępy między impulsami mogą się zmniejszać - dochodzi wtedy 
do przyspieszenia częstotliwości przewodzonych impulsów, lub zwięk
szać - następuje wówczas zwolnienie częstotliwości przewodzonych 
impulsów. Impulsy nerwowe przewodzone przez synapsy w odstępach 
krótszych niż 5 milisekund trafiają na resztki depolaryzacji wywołanej 
poprzednim impulsem. Występujące po sobie EPSP częściowo nakładają 
się na siebie i coraz bardziej depolaryzują błonę komórkową. W ten spo
sób w obrębie neuronu dochodzi do sumowania się impulsów w krótkich 
odstępach czasu, czyli do sumowania w czasie. Gdy bodziec działający 
na komórkę przekroczy tzw. potencjał progowy {firing level) czyli kry
tyczny potencjał błony komórkowej neuronu, który wynosi -55 mV, na 
skutek sumowania w czasie impulsów i sumowania przestrzennego EPSP 
przechodzi w potencjał iglicowy (rys.3.5). Charakteryzuje się on szybko 
narastającą depolaryzacją błony komórkowej. Potencjał wewnątrzko
mórkowy z ujemnego zmienia się na dodatni, osiągając na swoim szczy
cie +35 mV, tzw nadstrzał {overshoot). Następnie dochodzi do repolary- 
zacji błony komórkowej, w pierwszej fazie równie szybko jak depolary
zacji. Poza synapsami pobudzającymi istnieją synapsy, na których wy
dzielany jest transmiter hamujący przewodzenie impulsów. Transmiter 
ten powoduje ucieczkę jonów K+ z wnętrza komórki na zewnątrz oraz 
napływ jonów Cl- do wnętrza komórki. Powoduje to wzrost ujemnego 
potencjału elektrycznego wnętrza komórki do około -80 mV i wzrost 
polaryzacji błony komórkowej. Ten stan hyperpolaryzacji błony komór
kowej określa się jako postsynaptyczny potencjał hamujący - IPSP (inhi
bitory postsynaptic potential). Synapsy wydzielające transmiter hyperpo- 
laryzujący błonę komórkową są synapsami hamującymi.
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Rys. 3.5. Potencjał czynnościowy wnętrza neuronu 
Źródło: W.Z. Traczyk: op.cit., s. 69.

II1.2.3. Budowa sztucznego neuronu

Przedstawiona w poprzednim podrozdziale budowa komórki ner
wowej oraz opisane procesy w niej zachodzące ukazują trudności, z ja
kimi należy się liczyć w momencie dążenia do matematycznego odwzo
rowania sposobów przetwarzania informacji zachodzących w organi
zmach żywych. Z tego względu sztuczne sieci nerwowe odwzorowują 
tylko podstawową istotę biologicznych systemów nerwowych przez zde
finiowanie sztucznego neuronu w następujący sposób35:

a) do neuronu dociera pewna liczba sygnałów (wartości) wejścio
wych; są to albo wartości danych pierwotnych podawanych do 
sieci z zewnątrz jako dane do prowadzonych w niej obliczeń, albo 
sygnały pośrednie (pochodzące z wyjść innych neuronów wcho
dzących w skład sieci);

b) każda wartość jest wprowadzana do neuronu przez połączenie 
o pewnej sile (wadze); wagi te odpowiadają efektywności synap
sy w neuronie biologicznym;

35 Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna..., s. 14-15.
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c) każdy neuron ma również pojedynczą wartość progową określa
jącą, jak silne musi być jego pobudzenie, by doszło do zapłonu;

d) w neuronie obliczana jest ważona suma wejść (to znaczy suma 
wartości sygnałów wejściowych przemnożonych przez odpo
wiednie współczynniki wagowe), a następnie odejmowana od niej 
wartość progowa; uzyskana w ten sposób wartość pomocnicza 
określa pobudzenie neuronu; z pewnym przybliżeniem można 
przyjąć, że określona w ten sposób wartość odpowiada biologicz
nemu pojęciu wypadkowego (sumarycznego) potencjału postsy- 
naptycznego neuronu;

e) sygnał reprezentujący łączne pobudzenie neuronu przekształcany 
jest przez ustaloną funkcję aktywacji neuronu (która niekiedy jest 
również określana jako funkcja przejścia neuronu); wartość obli
czona przez funkcję aktywacji jest ostatecznie wartością wyj
ściową (sygnałem wyjściowym) neuronu.

Rys. 3.6. Model sztucznego neuronu 
Źródło: opracowanie własne.

Pomimo przyjęcia takich założeń, sztuczna sieć neuronowa zacho
wuje oczekiwane, zarezerwowane dotychczas dla organizmów żywych, 
cechy. Wśród nich D. Witkowska36 wymienia m.in.:

a) zdolność do „uczenia się”, dzięki której sieć neuronowa potrafi 
nauczyć się prawidłowych reakcji na określony zespół bodźców;

36 D. Witkowska: Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych. Wydawca 
„Menadżer”, Łódź 2000, s. 14.
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b) umiejętność abstrakcji, ponieważ sieć neuronowa może uogólniać 
wiedzę zdobytą w czasie trenowania;

c) odporność na uszkodzenia, gdyż sieć neuronowa potrafi działać 
poprawnie nawet wówczas, gdy część jej elementów jest uszko
dzona, połączenia zerwane, a informacje stracone.

Pojedynczy sztuczny neuron może być postrzegany jako funkcja 
wielu zmiennych. Przetwarza on bowiem skończoną liczbę sygnałów 
wejściowych x, i zwraca na wyjściu jedną wartość y. Przetwarzanie to ma 
jednak charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie obliczana jest war
tość całkowitego pobudzenia neuronu e, najczęściej jako suma iloczynu 
wartości zmiennych wejściowych i wartości odpowiadających im wag, 
co można zapisać następująco:

gdzie:
x - wektor sygnałów wejściowych [xj,
w - wektor wag [Wj],

wo - wyraz wolny (tzw. bias).

W następnym etapie tak obliczony sygnał jest przesyłany do funkcji 
aktywacyjnej, która wyznacza końcową wartość wyjściową neuronu y. 
W początkowym okresie wykorzystywania idei sieci neuronowych 
w procesie modelowania, stosowano progowe funkcje aktywacyjne. 
W zaproponowanym przez W.S. McCullocha i W. Pittsa w 1943 roku 
modelu neuronu wykorzystano następująco zdefiniowaną funkcję akty
wacyjną:



Charakterystyka wybranych metod ilościowych... 117

Oprócz tak zdefiniowanej, unipolarnej funkcji progowej, można wy
korzystać również bipolarną funkcję progową:

lub funkcję o postaci:

(III.2.3.3)

(III.2.3.4)

Progowe funkcje aktywacyjne, ze względu na problemy występujące 
na etapie uczenia sieci, są w coraz większym stopniu zastępowane funk
cjami ciągłymi. Najprostszą (ale zarazem najrzadziej stosowaną) funkcją 
tego typu, jest funkcja tożsamościowa, o postaci:

(III.2.3.6)

która przyjmuje wartości z przedziału (0, 1), albo funkcji tangens 
hiperboliczny37 o postaci:

37 S. Osowski pierwszą funkcję nazywa funkcją sigmoidalną unipolarną, a drugą - 
sigmoidalną bipolarną, natomiast P.Lula tylko pierwszą nazywa sigmoidalną, drugą zaś 
tangensoidalną. Por. S. Osowski: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. Oficy
na Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000, s. 19; P.Lula: op.cit., s. 15.

(III.2.3.5)

natomiast najczęściej są to funkcje sigmoidalne o postaci funkcji lo
gistycznej
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(III.2.3.7)

Rys3.7. Przebieg funkcji logistycznej dla różnych wartości parametru fi 
Źródło: opracowanie własne.

Rys3.8. Przebieg funkcji tangensa hiperbolicznego dla różnych wartości 
parametru fi

Źródło: opracowanie własne.
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III.2.4. Rodzaje sztucznych sieci neuronowych

M. Rymarczyk38 przedstawiając sztuczne sieci neuronowe, opisuje 
układ składający się z „prostych jednostek, pracujących równolegle, 
w jednostkach tych dokonywane są obliczenia. W jednostce, w każdym 
momencie dokonuje się agregacji wszystkich wejść, jako wartości funk
cji skalarnej, np. sumy. Dalej, po aktywacji, następuje przekaz do jed
nostki z otoczenia”. S. Heykin39 postrzega sztuczne sieci neuronowe jako 
układ składający się z wielu elementów przetwarzających informację 
w sposób równoległy, zdolny do przechowywania nabytej wiedzy i jej 
wykorzystania. Wykazuje podobieństwo do mózgu pod dwoma wzglę
dami:

- wiedza nabywana jest przez sieć w procesie uczenia,
- połączenia między neuronani, zwane wagami synaptycznymi, 

wykorzystywana są do przechowywania „wiedzy”.
A. Nigrin40 utożsamia sieć neuronową z obwodem składającym się 

z bardzo wielkiej liczby prostych elementów przetwarzających w sposób 
asynchroniczny indywidualną, pojedynczą informację. Z kolei J.M Żura- 
da41 stwierdza, że sztuczne sieci neuronowe to fizyczne systemy zbudo
wane z komórek, zdolne do nabywania, przechowywania i wykorzysty
wania empirycznie zdobytej wiedzy. Najbardziej rozbudowaną definicję 
sztucznych sieci neuronowych przedstawił M. Białek, który uważa, 
że „sztuczna sieć neuronowa (SSN) jest «zgrubną» symulacją biolo
gicznych systemów nerwowych organizmów żywych, naśladującą 
w pewnym bardzo ograniczonym zakresie ich budowę i sposób działania. 
Składa się ona, podobnie jak systemy nerwowe, z wielu elementarnych 
komórek przetwarzających dochodzącą informację, powiązanych ze sobą

38 Decyzje, symulacje, sieci neuronowe. Red. M. Rymarczyk. Wydawnictwo Wyż
szej Szkoły Bankowej, Poznań 1997, s. 33.

39 S. Haykin: Neural networks. A comprehensive foundation, Macmillan, New 
York 1994, s. 2, za źródłem internetowym: ftp://ftp.sas.eom/pub/neural/FAQ.html#A2.

40 A. Nigrin: Neural networks for pattern recognition. The MIT Press, Cambridge, 
MA, 1993,s. 11, za źródłem internetowym: ftp://ftp.sas.eom/pub/neural/FAQ.html#A2.

41 J.M. Zurada: Introduction to artificial neural systems. PWS Publishing Company,
Boston 1992, s. XV, za źródłem internetowym: ftp://ftp.sas.com/pub/neu-
ral/FAQ.html#A2.

ftp://ftp.sas.eom/pub/neural/FAQ.html%23A2
ftp://ftp.sas.eom/pub/neural/FAQ.html%23A2
ftp://ftp.sas.com/pub/neu-
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wieloma połączeniami”42. Odniesienie do biologicznego pierwowzoru 
można również znaleźć u T.D. Gwiazdy, który działanie sztucznych sieci 
utożsamia z przetwarzaniem informacji „poprzez zmianę stanów sieci 
uformowanej z połączeń dużej liczby prostych, podstawowych elemen
tów, będących we wzajemnej interakcji poprzez wymianę sygnałów mię
dzy sobą. Sieci takie zwane są sztucznymi sieciami neuronowymi, po
nieważ ich pierwowzorem są naturalne sieci układu nerwowego”43.

Na podstawie powyższych definicji można stwierdzić, że możliwo
ści analityczne sztucznych sieci neuronowych związane są z dużą liczbą 
pojedynczych komórek, wchodzących w skład tych sieci, które wykonują 
pojedyncze, elementarne obliczenia. Liczba tych komórek jest uzależnio
na od rodzaju problemu, do rozwiązania którego jest projektowana sieć, 
oraz od rodzaju samej sieci. Należy przy tym pamiętać, że w sieci zawie
rającej zbyt dużą liczbę neuronów może wystąpić zjawisko przeuczenia 
sieci, polegające na możliwości dopasowywania odpowiedzi sieci do 
nieistotnych z punktu widzenia właściwości systemu szczegółów funkcji 
zadanej, które wynikają z błędów pomiarów lub ze zjawiska rozmycia 
danych. Z drugiej strony zbyt mała liczba neuronów, zwłaszcza w war
stwie ukrytej, może spowodować, że błąd dopasowania odpowiedzi sieci 
do wartości zadanych będzie zbyt duży, czyli pojawi się tzw. zjawisko 
niedouczenia sieci. Jest ono związane z tym, że liczba dobieranych wag 
jest zbyt mała w stosunku do wymagań wynikających z definicji proble
mu odwzorowania44. Optymalną liczbę neuronów w sieci można wyzna
czyć m.in. na podstawie twierdzenia Vapnika-Chervonenkisa, zgodnie 
z którym „błąd generalizacji sieci, czyli różnica między zachowaniem się 
sieci na zbiorze nauczanym a aktualnie testowanym, może być dowolnie 
zredukowany, jeśli liczba reprezentatywnych próbek uczących podana na 
sieć w procesie uczenia jest większa od tzw. miary Yapnika-

42 M. Białko: Podstawowe własności sieci neuronowych i hybrydowych systemów 
ekspertowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000, 
s. 19.

43 T.D. Gwiazda: Algorytmy genetyczne. Zastosowanie w finansach. Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 
1998, s. 144.

44 Por. S. Osowski: Sieci neuronowe..., s. 76-77; Inteligentne systemy prognozowa
nia. Zastosowania. Red. L. Kiełtyka. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 
Częstochowa 2000, s. 54-55.
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Chervonenkisa (VCdim)”45.W przypadku sieci o jednej warstwie ukrytej 
oraz funkcji aktywacji typu nieciągłego YCdim zawiera się w przedziale:

2 (III.2.4.1)

gdzie:
N- liczba wejść sieci,
K- liczba neuronów w warstwie ukrytej,
Nw - pełna liczba wag sieci,
N„ - sumaryczna liczba neuronów w warstwie ukrytej i wyjścio
wej
[] - całkowita część liczby.

Oznacza to, że dla zapewnienia dobrych zdolności general izacyj- 
nych sieci należy zastosować ok. 10 razy więcej danych uczących, niż 
sieć ma wag, lub należy budować sieci mające 10 razy mniej połączeń 
między neuronami, niż wynika to z liczby posiadanych danych uczących. 
Liczba neuronów występujących w sztucznych sieciach neuronowych 
jest uzależniona również od rodzaju budowanej sieci. Do badania zależ
ności między zmiennymi wykorzystuje się:

1. Sieci liniowe. Sieć liniowa to sieć, która nie ma żadnych warstw 
ukrytych46, a neurony występujące w warstwie wejściowej są w pełni 
liniowe. Oznacza to, że nie tylko wartość pobudzenia neuronu jest wy
znaczana jako liniowa kombinacja wartości wejściowych, ale również 
funkcja aktywacji neuronu jest funkcją liniową. W sieciach liniowych 
funkcją dopasowywaną do danych wejściowych jest zawsze hiperpłasz- 
czyzna, rozwiązaniem zaś położenie i nachylenie tej hiperpłaszczyzny, 
które właściwie opisują generalną tendencję reprezentowaną przez dane. 
Sieć liniowa jest charakteryzowana przez macierz w spółczynników kie
runkowych (która odpowiada wagom neuronów i ustala położenie hiper-

45 S. Osowski: Sieci neuronowe..., s. 77.
46 Występowanie w sieci liniowej warstw ukrytych mija się z celem, gdyż możliwo

ści przetwarzania informacji przez sieci liniowe o wielu warstwach ukrytych są dokład
nie takie same jak przez sieć zawierającą tylko warstwę wejściową i wyjściową. Por. 
D. Witkowska: Sztuczne sieci neuronowe w analizach..., s. 25.
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płaszczyzn tworzących model) oraz wektora wyrazów wolnych, określa
jących przesunięcie hiperpłaszczyzn w stosunku do początku układu 
współrzędnych. Ze względu na słabą zdolność odwzorowania bardziej 
zaawansowanych funkcji sieci liniowe rzadko są budowane jako modele 
ostateczne. Często wykorzystuje się je jako punkt odniesienia (porówna
nia) dla innych, o bardziej skomplikowanej strukturze, sztucznych sieci 
neuronowych.

2. Sieci jednokierunkowe. Sieci jednokierunkowe są to sieci, 
w których sygnał między poszczególnymi komórkami przepływa tylko 
wjednym kierunku: od warstwy wejściowej przez występujące ewentu
alnie warstwy ukryte, aż do warstwy wyjściowej. W tego typu sieciach 
nie występują sprzężenia zwrotne47, tzn. po przetworzeniu sygnału przez 
daną komórkę jest on przesyłany do komórek znajdujących się w war
stwie lub w warstwach następnych, natomiast nie ma możliwości przesy
łania sygnału do komórek znajdujących się w warstwach poprzednich.
W przeciwieństwie do sieci liniowych funkcja aktywacji poszczególnych 
komórek jest nieliniowa (najczęściej jest sigmodalna). Sieci jednokierun
kowe mogą być zbudowane tylko z warstwy wejściowej i wyjściowej 
(sieci dwuwarstwowe), ale w przypadku dążenia do odwzorowania funk
cji o określonym stopniu złożoności konieczne jest „wyposażenie” sieci ..
jednokierunkowej w jedną lub kilka warstw ukrytych, pośredniczących 
w przesyłaniu sygnałów miedzy warstwą wejściową a wyjściową. Mamy 
wówczas do czynienia z jednokierunkową siecią warstwową, zwaną rów
nież perceptronem wielowarstwowym MLP.

Działanie sztucznej sieci neuronowej sprowadza się do oszacowania 
wartości na wyjściu na podstawie wartości wejściowych. Dokonuje się 
tego przez obliczenie wartości wyjściowych każdej warstwy sieci, po
cząwszy od pierwszej warstwy. Przyjmijmy, że analizujemy sieć składa
jącą się z warstwy wejściowej, L - 1 warstw ukrytych oraz z warstwy 
wyjściowej48. W każdej warstwie ukrytej znajduje się A7 (/ = 1, 2, ..., Z - l )  
neuronów, y1 k oznacza wartości wyjścia A;-tego neuronu w /-tej warstwie 
ukrytej, x, - wartość wejścia /-tego neuronu w /-tej warstwie ukrytej, y - 
wartość wyjścia neuronu w warstwie wyjściowej (czyli wartość genero-

47 O sieciach, w których występują sprzężenia zwrotne, pisze m.in. S. Osowski.
48 Por. D. Witkowska. Sztuczne sieci neuronowe..., s. 11; Biocybernetyka i inżynie- ^

ria biomedyczna..., s. 74. j

I
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Rys.3.9. Sieć neuronowa wielowarstwowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie Biocybernetyka i inżynieria biome

dyczna..., s. 75.

Sygnały wyjściowe dlay-ego neuronu w pierwszej warstwie ukrytej 
są obliczane w następujący sposób:

- sygnał dla części liniowej neuronu

49 W przypadku, gdyby w sieci między dwoma sąsiadującymi neuronami nie istnia
ło połączenie, wartość odpowiadającej połączeniu wagi wyniosłaby zero.

(III.2.4.2)
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- sygnał części nieliniowej neuronu

Perceptron wielowarstwowy aproksymuje zadaną funkcję poprzez 
złożenie szeregu funkcji typu „urwisko sigmoidalne”. Jest to więc aprok
symacja typu globalnego, wynikająca z istoty sigmoidalnej funkcji akty
wacji neuronu. Przy przyjęciu takiej funkcji aktywacji neuronu, po prze
kroczeniu przez sygnał sumacyjny pewnej wartości progowej następuje 
zapłon neuronu i pozostaje on w tym stanie przy dowolnej wartości sy
gnału, większej od wartości progowej. Wartość modelowanej przez sieć

(III.2.4.3)

Sygnał wyjścia dlay-ego neuronu w kolejnych warstwach ukrytych 
wyznacza się:

- dla części liniowej neuronu z relacji

(III.2.4.4)

- dla części nieliniowej jako

(III.2.4.5)

Wartość wyjścia neuronu znajdującego się w ostatniej warstwie 
(czyli wartość wyjściową całej sieci) wyznacza się jako:

- dla części liniowej

(III.2.4.6)

(III.2.4.7)

- dla części nieliniowej neuronu
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funkcji w dowolnym punkcie ustalana jest przy łącznym zaangażowaniu 
wszystkich neuronów na raz'0.

3. Sieci o radialnych funkcjach bazowych. Sieci o radialnych 
funkcjach bazowych realizują koncepcje aproksymacji lokalnej. Polega 
ona na odwzorowaniu zbioru wejściowego w wyjściowym przez dopa
sowanie w ielu pojedynczych funkcji aproksymujących do wartości zada
nych. które to odwzorowanie jest ważne tylko w wąskim obszarze prze
strzeni wielowymiarowej. Odwzorowanie pełnego zbioru danych jest 
natomiast sumą odwzorowań lokalnych. W sieciach radialnych neurony 
znajdujące się w warstwie ukrytej pełnią rolę zbioru funkcji bazowych 
typu lokalnego, zmieniających się radialnie wokół wybranego centrum c 
i przyjmujących wartości niezerowe tylko w otoczeniu danego centrum. 
Najczęściej stosowaną funkcją aktywacji w neuronach radialnych jest 
funkcja Gaussa51 o postaci:

Przy założeniu, że centrum lokalne znajduje się w punkcie Cj, funk
cję tę można opisać wzorem:

(III.2.4.9)

30 Por. S. Osowski. Sieci neuronowe do przetwarzania..., s. 121.
31 Innymi stosowanymi funkcjami aktywacji w neuronach radialnych są:

gdzie B - stała. Por. D. Witkowska: Sztuczne sieci neuronowe..., s. 15.

(III.2.4.8)
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Dzięki silnej nieliniowości funkcji Gaussa sieci o radialnych funk
cjach bazowych mają tylko jedną warstwę ukrytą, wystarczającą do od
wzorowania funkcji o dowolnym kształcie. Wymagana jest tylko odpo
wiednio duża liczba neuronów w warstwie ukrytej, tak aby każdy istotny 
szczegół modelowanej funkcji był reprezentowany przez odpowiedni 
neuron. W warstwie wyjściowej sieci REF występuje jeden neuron o naj
częściej liniowej funkcji aktywacji, generujący wartość wyjściową całej 
sieci jako liniową kombinację sygnałów wysyłanych przez poszczególne 
neurony radialne52:

Struktura sieci o radialnych funkcjach bazowych jest podobna do 
struktury perceptronu wielowarstwowego o jednej warstwie ukrytej. Do 
różnic, oprócz różnych funkcji aktywacyjnych zastosowanych w neuro
nach ukrytych, można zaliczyć m.in.:

a) modelowanie dowolnej funkcji nieliniowej przez sieci typu REF 
odbywa się zawsze przy zastosowaniu jednej warstwy ukrytej, na
tomiast sieci typu MLP do odwzorowania takiej samej funkcji 
mogą potrzebować kilku warstw ukrytych;

52 wartość wyjściowa sieci jest ważoną sumą wartości funkcji gaussowskich gene
rowanych przez neurony ukryte.

(III.2.4.13)
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b) zastosowanie w sieciach RBF transformacji liniowej w warstwie 
wyjściowej umożliwia wykorzystanie tradycyjnych technik mo
delowania liniow ego do jej optymalizacji, a przez to uczenie sieci 
RBF odbjwa się szybciej niż sieci MLP;

c) modelowanie przestrzeni w sieciach RBF można określić jako 
..skupieniowe4 5', natomiast w sieciach MLP jako „płaszczyzno
wy"; odmienność obu podejść skutkuje m.in.:
- koniecznością zastosowania w sieciach RBF większej liczby 

neuronów w przypadku odwzorowywania bardziej złożonych 
funkcji, niż w sieciach MLP,

- brakiem możliwości ekstrapolacji modelowanych zależności 
poza obszar zmienności danych wejściowych przez sieci RBF 
oraz możliwością otrzymania wartości modelowanych funkcji 
nawet dla danych wejściowych znacznie oddalonych od da
nych uczących w przypadku sieci typu MLP,

d) większa wrażliwość sieci RBF na „problem wymiarowości” oraz 
dużą liczbę neuronów w warstwie wejściowej sieci.

Rys. 3.10. Model sieci RBF 
Źródło: opracowanie własne.

4. Sieci neuronowe realizujące regresję uogólnioną. Możliwość 
zastosowania w warstwie ukrytej neuronów o radialnej funkcji aktywacji 
jest również wykorzystana w sieciach neuronowych realizujących regre
sję uogólnioną GRNN (Generalized Regression Neural Networks). Tego 
typu sieci oprócz warstwy wejściowej i wyjściowej zawierają dwie war-
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stwy ukryte. W pierwszej warstwie znajdują się neurony radialne o gaus
sowskiej funkcji aktywacji. Rola, jaką odgrywa ta warstwa, jest zasadni
czo zbieżna z zadaniami warstwy ukrytej sieci RBF. Dla każdego przy
padku uczącego odpowiadający mu neuron generuje odpowiedź w posta
ci dzwonu odpowiedniej funkcji gaussowskiej o centrum znajdującym się 
nad danym przypadkiem. Zbudowana sieć umożliwia estymację wartości 
nie tylko dla wartości ze zbioru uczącego, ale również dla wartości, które 
nie znalazły się z tym zbiorze. Wartość dla nowych punktów jest szaco
wana jako ważona średnia wartość wyjść dla punktów uczących, gdzie 
wartość wag jest uzależniona od odległości tych punktów od punktów 
uczących. Im punkt uczący bliżej znajduje się punktu, dla którego war
tość jest szacowana, tym wartość funkcji tego punktu bardziej wpływa na 
wartość szacowaną. Ostatecznie wartość dla nowego punktu obliczana 
jest jako średnia ważona z wyjść poszczególnych neuronów radialnych 
w warstwie ukrytej. Procedura obliczania wartości wyjściowej sieci 
GRNN przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie dla każdego neuro
nu występującego w warstwie wyjściowej (w większości modelowań 
regresyjnych szacowana jest tylko jedna wartość wyjściowa) obliczana 
jest ważona suma wyjść neuronów radialnych oraz dodatkowo suma 
współczynników wagowych. Odpowiedzialne za to są neurony znajdują
ce się w drugiej warstwie ukrytej sieci GRNN. Oznacza to, że w drugiej 
warstwie ukrytej znajduje się zawsze o jeden neuron więcej niż w war
stwie wyjściowej (po jednym neuronie obliczającym sumę dla każdego 
wyjścia plus jeden neuron obliczający sumę współczynników Wago
wych). W drugim etapie obliczana jest wartość wyjściowa sieci przez 
podzielenie ważonej sumy dla danego neuronu wyjściowego przez sumę 
współczynników wagowych. Ważona średnia z ważonej sumy obliczana 
jest w każdym neuronie wyjściowym.

W przeciwieństwie do sieci RBF, gdzie każdy przypadek uczący 
musi być reprezentowany przez jeden neuron radialny, w sieciach GRNN 
neurony radialne mogą reprezentować całe skupienia występujące w da
nych uczących. Umożliwia to zmniejszenie rozmiarów sieci oraz zwięk
sza szybkość jej działania. Sieci GRNN nie mają jednak, podobnie jak 
sieci RBF, zdolności do ekstrapolacji danych poza zakres danych uczą
cych.
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III.2.5. Metody uczenia sztucznych sieci neuronowych

1. Algorytm wstecznej propagacji błędów.
Metoda wstecznej propagacji błędów została po raz pierwszy wy

prowadzona przez J.Werbosa53 w 1974 roku, jednak dopiero od ponow
nego jej omówienia przez D.E. Rumelharda, G.H. Hiltona i R.J. Willam- 
sa w 1986 roku jest powszechnie stosowana. Wyprowadzenie algorytmu 
można również znaleźć w pracy D. Rutkowskiej, M. Pilińskiego 
i L. Rutkowskiego34. Załóżmy, że rozpatrujemy wielowarstwową sieć 
neuronową składającą się z L warstw. W każdej warstwie znajduje się Nk

53 J. Werbos: op.cit.
54 D. Rutkowska, M. Piliński, L. Rutkowski: Sieci neuronowe, algorytmy genetycz

ne i systemy rozmyte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Łódź 1999.

(II1.2.5.2)

(III.2.5.1)
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(III.2.5.3)

Wartość sygnału wyjściowego neuronu AD* w chwili «-tej (n = 1,2, ...) 
jest określona funkcją

(III.2.5.6)
y=o

Otrzymane sygnały wyjściowe w L-tej warstwie

Przyjmując jako miarę błędu, sumę kwadratu różnic

(III.2.5.5)

przy czym 
stwie:

jest wartością pobudzenia /-tego neuronu w A>tej war-

) stanowią jednocześnie wartości sygnałów wyj
ściowych całej sieci. W związku z tym mogą one być porównywane
z tzw. sygnałami wzorcowymi sieci w wyniku
czego możemy uzyskać wartości błędów:

(III.2.5.7)
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oraz uwzględniając sposób wyznaczania sygnałów wyjściowych neuro
nów, można stwierdzić, że miara błędu jest funkcją wag sieci. Uczenie 
sieci polega na adaptacyjnej korekcji wszystkich wag w - k ) ( n )  w taki
sposób, aby zminimalizować tę miarę. W tym celu można zastosować 
regułę najszybszego spadku, która przyjmuje postać:

(III.2.5.9)

gdzie stała r|>0 określa wielkość kroku korekcji. 
Ponieważ

to oznaczając

(III.2.5.11)

możemy otrzymać równość

czyli ostatecznie algorytm modyfikacji wag przyjmuje postać:

(HI.2.5.12)



132 Metody ilościowe w analizie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych...

Metoda obliczenia wartości 8 j k )  jest uzależniona od numeru warstwy, 
dla której obliczamy to wyrażenie. W przypadku ostatniej warstwy 
8 j k )  obliczymy jako

(III.2.5.14)

natomiast dla dowolnej warstwy, takiej że

(III.2.5.15)

Błąd występujący w k -tej warstwie sieci (oprócz warstwy ostatniej) moż
na zdefiniować jako

Ostatecznie algorytm wstecznej propagacji błędów można zapisać w po
staci:

(III.2.5.16)

w związku z czym sposób obliczenia wartości 
wzoru

sprowadza się do 

(111.2.5.17)
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_ m=l

(III.2.5.18)

Wpływ na szybkość działania algorytmu wstecznej propagacji błę
dów ma m.in. wybór początkowych wartości wag oraz wartości współ
czynnika korekcji tj. Im wartości początkowe wag bliższe są wartościom 
optymalnym, tym liczba iteracji koniecznych do nauczenia sieci jest 
mniejsza. Dotychczas nie opracowano nawet przybliżonego sposobu 
określenia wielkości wag w momencie konstruowania sieci, dlatego nale
ży ustalić je w sposób subiektywny. D. Witkowska55 zaleca jednak uni
kania sytuacji, w której początkowe wartości wag są identyczne. Okazuje 
się bowiem, że gdy otrzymanie rozwiązania optymalnego jest uwarun
kowane występowaniem wag o różnych wartościach, nauczenie sieci 
może okazać się niemożliwe. Wynika to z tego, że rzutowany wstecz 
błąd warstwy wyjściowej (zgodnie z zasadą działania metody BP) jest 
proporcjonalny do wag połączeń, co oznacza, że poprawki w danej war
stwie są sobie równe i nigdy nie nastąpi różnicowanie wag. A. Świąć 
i J. Bilski"6 zwracają uwagę również na to, aby początkowe wartości wag 
nie były zbyt duże, gdyż może spowodować to nasycenie funkcji akty
wacji, a przez to zbyt wolną zbieżność procesu uczenia. Należy unikać 
też współczynników wagowych wynoszących zero, ponieważ w tym 
przypadku zostanie zablokowany proces uczenia głębiej położonych 
warstw w sieci57. Powszechnie przyjmuje się zasadę, że wrartości począt
kowe współczynników wagowych są dobierane w sposób losowy z prze

55 D. Witkowska: Sztuczne sieci neuronowe w analizach..s. 42.
56 Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna..., s. 73-83.
57 Por. R. Tadeusiewicz: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza, 

Warszawa 1993, s. 33.
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działu wartości (-0,7; 0,1). Można również przyjąć wartości wag dla

wszystkich neuronów z przedziału gdzie wartość współ

czynnika a jest tak dobrana, aby wariancja wag odpowiadała punktowi 
maksymalnej krzywizny funkcji aktywacji (dla sigmoidalnej unipolarnej 
funkcji aktywacji wynosi ok. 2,38), natomiast n,„ określa liczbę wejść 
neuronów58. Alternatywną propozycją jest ustalenie wartości wag pola
ryzacji neuronów warstw ukrytych w sposób losowy z przedziału warto

ści natomiast wag polaryzacji neuronów wyjściowych na

poziomie wartości równej zeru59. Zaleca się również kilkukrotne losowa
nie wag początkowych i powtórne uczenie sieci dla nowo wylosowanych 
wag, co ogranicza możliwość „utknięcia” sieci w minimum lokalnym, 
spowodowanego złym doborem wag początkowych.

Drugim elementem wpływającym na szybkość zbieżności algorytmu 
BP do rozwiązania optymalnego jest tzw. współczynnik korekcji60 ij, 
określający wielkość zmian wartości wag. Przyjęcie zbyt małej wartości 
współczynnika powoduje małe jednostkowe zmiany wag, a przez to 
wzrost liczby iteracji potrzebnych do osiągnięcia optymalnego rozwiąza
nia. Przyjęcie zbyt dużej wartości może spowodować przejście ponad 
rozwiązaniem optymalnym i również wzrost liczby kroków potrzebnych 
do wyznaczenia optymalnych wag. W skrajnym przypadku może pojawić 
się zjawisko oscylacji wokół rozwiązania optymalnego i brak możliwości 
jego osiągnięcia. Duży wpływ na prawidłowy wybór współczynnika ko
rekcji ma kształt powierzchni funkcji błędu. Zależność tę przedstawio
no w tabeli 3.1.

58 Inteligentne systemy prognozowania..., s. 57.
59 Ibidem.
60 Współczynnik ten jest nazywany również współczynnikiem uczenia.
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Tabela 3.1. Zależność wartości współczynnika uczenia od kształtu powierzchni 
________________________ funkcji błędu ________________________
Ukształtowanie, . W artość korzystna powierzchni y Wartość niekorzystna

Płaskowyż

duża
efekt:
większe poprawki wag po
wodują szybsze przesuwanie 
się w kierunku minimum

mała
efekt:
niewielkie zmiany wag w 
poszczególnych krokach, 
wolny przebieg procesu mi
nimalizacji

Wąwóz

mała
efekt:
trajektoria będzie przebiegać 
w dół dokładnie po linii 
najszybszego spadku

duża
efekt:
możliwe oscylacje trajektorii 
pomiędzy jedną a drugą ścia
ną wąwozu

Źródło: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna..., s. 87.

Spośród wielu sposobów wyznaczania wartości współczynnika ko
rekcji t], S. Osowski61 zwraca uwagę na trzy.

1. Przyjęcie stałej wartości współczynnika w całym procesie 
uczenia. Jest to najprostszy, ale zarazem najmniej efektywny spo
sób, który nie uwzględnia aktualnego kierunku gradientu. Pewną 
modyfikacją tej metody jest dobór wartości współczynnika od
dzielnie dla każdej warstwy, wykorzystując zależność:

gdzie nj -liczba wejść i-tego neuronu w warstwie.

(III.2.5.19)

2. Założenie adaptacyjnych zmian współczynnika korekcji do aktu
alnych zmian wartości funkcji celu w czasie uczenia. Wartości 
współczynnika w iteracji n + 1 jest uzależniony od wzajemnych 
relacji wartości sumarycznego błędu w iteracji n oraz n - 1, w ten 
sposób, że

Por. S. Osowski: Sieci neuronowe..., s. 60-63.
61
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(III.2.5.20)

gdzie:
kw - dopuszczalny współczynnik wzrostu błędu,
Pd -współczynnik zmniejszania wartości 
pi -współczynnik zwiększający wartości

3. Dobór współczynnika korekcji jest oparty na wyznaczonym kie
runku pk wzdłuż którego funkcja celu maleje. Współczynnik ko
rekcji 7 ma wyznaczoną wartość, która zapewni minimalizację 
funkcji celu na danym kierunku przez rozwiązanie wyznaczone 
dk

2 .  Momentowa metoda wstecznej propagacji błędów.
Pewną modyfikacją algorytmu BP, zwiększającą szybkość uczenia 

sieci, jest rozbudowanie go o tak zwany momentum term. Człon ten uza
leżnia wartość zmian wag nie tylko od wektora gradientu i współczynni
ka uczenia, ale również od wielkości zmian wag w poprzedniej iteracji. 
Z jednej strony zapewnia to wzrost wielkości zmian wektora wag w przy
padku, gdy zmiany wartości następują w tym samym kierunku (co powo
duje zwiększenie szybkości uczenia sieci), a z drugiej strony, poprzez 
występowanie pewnej bezwładności przy modyfikowaniu wag ograni
czenie możliwości utknięcia w minimum lokalnym62. Momentowa meto
da wstecznej propagacji błędów najczęściej przyjmuje postać63:
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w,( k ) (n + l) = w(jk)( n) + 2 i*s\k) (n)f [s(k) (n))x(j(k) +

a w ( k ) (n)-w(
i
k)(n-l u)

(III.2.5.21)

Oznacza to, że przy a * 0 wielkości zmian poprzednich wag prak
tycznie nie mają wpływu na proces uczenia, natomiast przy a ~ 1 wpływ 
ten jest bardzo duży. Przyjmując, że:

Aw(k> (n) = w<k> (n + 1)- w<k) (n), (III.2.5.22)

A\v<k)(n -1) = w(k> (n) — w<k)(n -1), (III.2.5.23)

8(
i
k,(n) = e<k)(n)f(s<k>(n)\ (III.2.5.24)

= -25,k>(n)x<k)(n), (III.2.5.25)
dwj J(n)

wielkość zmiany danej wagi można opisać wyrażeniem:

intrrt+- »■dwl Yn)
(III.2.5.26)

Zalety momentowej metody wstecznej propagacji błędów w szcze
gólny sposób uwidaczniają się w przypadku występowania płaskiego 
obszaru hiperpłaszczyzny funkcji błędu w przestrzeni wag. W takim 
przypadku można przyjąć, że gradient jest w miarę stały, co powoduje 
stałe przyrosty wag w kolejnych iteracjach. Wówczas zmiana wag w da
nym kroku będzie wynosiła:

Aw<k,(n) = - . • (111-2.5.27)
1-a dw<k)(n)

Oznacza to, że przyjęcie współczynnika momentu na poziomie 
ar = 0,1 powoduje dziesięciokrotne przyspieszenie tempa uczenia sieci.
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3. Algorytm Quickprop.
Kolejną modyfikacją metody BP zwiększającą szybkość i precyzję 

jego działania, jest opracowany przez S.E. Fahlmana64 65 algorytm Quick- 
prop. Algorytm ten zawiera również elementy uodparniające sieć przed 
ewentualnym utknięciem w płytkim minimum lokalnym, wynikającym 
z charakteru sigmoidalnej funkcji aktywacji neuronu, dla którego 
w punkcie nasycenia pochodne mają wartość bliską zeru, co może spo
wodować brak zmian wartości wag w poszczególnych cyklach uczenia. 
Modyfikacja poszczególnych wag w n-tym kroku algorytmu przebiega 
następująco63:

(III.2.5.28)

64 S.E. Fahlman: Faster learning variations on backpropagation: an empirical 
study. Proc. 1988 Conectionist Models Summer School, Morgan Kaufmann, Los Altos, 
USA, 1988, s. 38-51.

65 Por. S. Osowski: Sieci neuronowe do przetwarzania..., s. 64-64; Biocybernetyka 
i inżynieria biomedyczna..., s. 100-102.
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gdzie a - stała przyjmująca najczęściej wartość z przedziału (0,01; 0,6)

W przeciwieństwie do momentowego algorytmu wstecznej propaga
cji błędu, w metodzie Quickprop współczynnik momentu a nie jest stały 
w całym procesie uczenia sieci, lecz wartość jego uwzględnia aktualny 
postęp w nauce. Wartość tego współczynnika jest ustalana odrębnie dla 
każdej wagi, zgodnie ze wzorem:

gdy:
(III.2.5.30)

gdzie
dQ(n) (111.2.5.31)

(111.2.5.32)

4. Uczenie sieci typu radialnego.
Metody uczenia sieci typu radialnego zostały opisane m.in. w pracy 

S. Osowskiego66. Działanie tego typu sieci opiera się na zasadzie interpo
lacji wielowymiarowej, która sprowadza się do odwzorowania p różnych

66 S. Osowski. Sieci neuronowe do przetwarzania ..., s. 122-140.

w każdym innym przypadku

ciach radialnych występuje p neuronów w warstwie ukrytej o radialnej 
funkcji aktywacji, natomiast funkcja odwzorowania powinna spełniać 
warunki interpolacji y, = d,. Celem niniejszej pracy jest opisanie wartości 
rynkowej nieruchomości gruntowych, w związku z tym wykorzystywane 
sieci neuronowe charakteryzować będą się jednym neuronem w warstwie
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układ równań liniowych względem wag w,, których postać macierzowa 
jest następująca:

(III.2.5.33)

zależność nie ma jednak praktycznego zastosowania z dwóch przyczyn:
a) sieć z tak wyznaczonymi wagami nie miałaby zdolności generali- 

zacyjnych i w zbyt dużym stopniu dopasowywałaby się do wszel
kiego rodzaju szumów i nieregulamości występujących w danych 
uczących;

b) przy dużej liczbie danych uczących (a tym samym dużej liczbie 
funkcji radialnych) pojawiają się problemy natury matematycznej 
(macierz fi jest najczęściej macierzą źle uwarunkowaną).

W związku z tym w sieciach RBF z zasady ogranicza się liczbę neuro
nów w warstwie ukrytej, co jest jednoznaczne z redukcją liczby funkcji
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bazowych. Przy ograniczeniu liczby funkcji bazowych do K rozwiązanie 
aproksymujące przyjmuje postać

(III.2.5.38)

Przy znajomości wartości funkcji radialnej, minimalizacja funkcji błędu 
Q wymaga wyznaczenia wartości wag poprzez rozwiązanie równania 
macierzowego o postaci G w = d, gdzie

(III.2.5.39)

Macierz ta przy ograniczeniu liczby funkcji bazowych do Ajest macierzą 
prostokątną o większej liczbie wierszy niż liczba kolumn. Oznacza to, 
że przy wyznaczeniu wartości wektora wag można wykorzystać pseudo-

oznacza właśnie pseudoinwersję macierzy G. W rzeczywistości wartości 
macierzy G nie są znane i uczenie sieci RBF sprowadza się zarówno do 
wyznaczenia centrów c„ parametrów kształtu Ą- funkcji bazowych, 
jak i doboru wag neuronów warstwy wyjściowej. Potrzebną do wyzna-

(III.2.5.37)

Budowa sieci RBF sprowadza się zatem do takiego wyznaczenia parame
trów funkcji radialnych oraz wartości wag wh aby zminimalizować funk
cję celu, którą przy wykorzystaniu normy euklidesowej można przedsta
wić w postaci:

zbiór centrów, które trzeba wyznaczyć.
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czenia wektora wag pseudoinwersję macierzy G otrzymuje się z rozkładu 
według wartości osobliwych, zgodnie z którym

U - macierz ortogonalna o wymiarach pxp,
V - macierz ortogonalna o wymiarach KxK,
S - macierz pseudoortogonalna o wymiarach p x K (K<p), zawiera

jącą elementy diagonalne s, > s2 >... > sK > 0 .

Jeżeli założymy, że tylko r pierwszych elementów macierzy S, ma zna
czące wartości, a pozostałe można pominąć, to wówczas można zredu
kować liczbę kolumn macierzy ortogonalnych UW do r wartości. Ozna
cza to, że powstałe w ten sposób macierze Ur i Vr mają postać

a macierz Sr = diag [si, S2, .... sr] jest macierzą w pełni diagonalną. 
W związku z tym ostatecznie macierz G jest określona zależnością w po
staci:

Macierz pseudoodwrotna do macierzy G jest wyznaczona z relacji

(III.2.5.40)
gdzie:

(111.2.5.41)
(111.2.5.42)

(III.2.5.43)

(III.2.5.44)

w której

(III.2.5.45)

natomiast wektor wag sieci RBF zostaje obliczony jako
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(III.2.5.46)

Oznacza to, że do obliczenia wartości wektora wag sieci RBF wystarczy 
tylko wymnożenie odpowiednich macierzy.

Kolejnym elementem warunkującym dobre nauczenie sieci typu 
RBF jest dobór parametrów nieliniowych funkcji radialnych. Najprostszy 
sposób ustalenia tych parametrów opiera się na ich losowym wyborze 
przy założeniu rozkładu równomiernego. W przypadku gaussowskiej 
funkcji aktywacji neuronów znajdujących się w warstwie ukrytej sieci 
RBF przyjmuje się, że wartość standardowego odchylenia o; jest uzależ
niona od rozrzutu losowo dobranych centrów c,:

gdzie d - maksymalna odległość między centrami c„ co oznacza, że jest 
ono jednakowe dla każdej funkcji bazowej i wynosi:

Do bardziej zaawansowanych metod doboru centrów należy m.in. algo
rytm oparty na propagacji wstecznej. Podobnie jak w przypadku uczenia 
sieci simoidalnych. punktem wyjścia jest odpowiednio zdefiniowana 
funkcja celu. której postać dla wszystkich par uczących (xJt dt) może być 
zdefin iowana jako

(III.2.5.47)

(III.2.5.48)

(III.2.5.49)

a w przypadku pojedynczego wzorca przyjmuje postać:
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(III.2.5.50)

W celu uwzględnienia sytuacji, w której funkcja wielowymiarowa może 
charakteryzować się różną skalą na każdej osi, definicja normy euklide- 
sowej powinna zawierać również określone współczynniki wagowe, pre
cyzujące normę skalowaną:

gdzie Q - macierz skalująca, która przy //-wymiarowym wektorze x ma 
postać:

(III.2.5.52)

Jeżeli przyjmiemy, że

(III.2.5.53)

co oznacza, że w przypadku diagonalnej macierzy Q

(III.2.5.54)

czyli normę skalarnąx oblicza się według standardowego wzoru Euklide
sa, uwzględniając jedynie różną skalę dla każdej zmiennej x. Przy Q = 1 
norma wagowa staje się klasyczną (nieskalowaną) normą Euklidesa:

(III.2.5.55)

(III.2.5.51)

to w ogólnym przypadku
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Uwzględniając macierz wagową Q, postać gaussowskiej funkcji radialnej 
o centrum w c, można przedstawić w następującej formie:

Mx-c,)]. (III.2.5.56)

Optymalizacja wcześniej ustalonej funkcji celu E wymaga określenia 
grandientu tej funkcji względem wszystkich parametrów sieci. Poszcze
gólne składowe gradientu przyjmują następujące postacie:

gdzie:

k=l

(111.2.5.57)

(111.2.5.58)

(111.2.5.59)

(111.2.5.60)

(111.2.5.61)

(111.2.5.62)

Po wyznaczeniu składowych gradientu zarówno wagi w,, centra c(
k°, jak 

i współczynnik skalujący Q(y można wyznaczyć dowolną gradientową

metodą optymalizacji, w tym również omówioną przy sieciach MLP me
todą wstecznej propagacji błędów wraz z jej modyfikacjami.
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III.2.6. Preporcessing i postprocessing

Pomimo, że sztuczne sieci neuronowe charakteryzują się dużymi 
zdolnościami aproksymującymi, bezpośrednie wykorzystanie danych 
pierwotnych w modelowaniu zjawisk ekonomicznych może okazać się 
nieefektywne lub nawet niemożliwe67 68. Jest to związane z właściwościami 
funkcji aktywacyjnych neuronów, które z jednej strony wymagają, aby 
na wejściu pojawiły się dane liczbowe, ale które jednocześnie są wrażli
we na wartości należące do określonego, ograniczonego przedziału licz
bowego (związane jest to z efektem nasycenia neuronu), z drugiej zaś 
strony generują wartości należące również do określonego zakresu licz
bowego (w przypadku logistycznej funkcji aktywacji sygnał wyjściowy 
należy do przedziału (0,1), natomiast tangensu hiperbolicznego (-1,1)). 
Z tego względu sieci neuronowe w większości przypadków wymagają 
zastosowania etapu wstępnego przetwarzania danych (tzw. preprocesi- 
singu) i etapu algorytmicznego przekształcania danych otrzymanych na 
wyjściu sieci (tzw. postprocesingu) . W etapie preprocessingu następuje 
przekształcenie wartości zmiennych do takiego przedziału zmienności, 
w którym zmienność funkcji aktywacji neuronów jest największa. J. Sie
dlecki69 dokonuje dodatkowo następującego podziału operacji prze
kształcenia dokonywanych na danych, na:

- skalowanie, czyli dodanie lub odjęcie stałej, a następnie mnożenie 
lub dzielenie przez stałą,

- normalizacja, która najczęściej oznacza podzielenie przez normę 
wektora, w wyniku czego jego długość jest równa jedności,

- standaryzacja, czyli odjęcie miary położenia i podzielenie przez 
miarę skali.

W każdym przypadku otrzymujemy nową zmienną przyjmującą 
wartości „z góry” określonego przedziału. W przypadku sieci o radial
nych funkcjach bazowych skalowanie danych wejściowych ma zasadni
cze znaczenie dla właściwego funkcjonowania sieci. W tego typu sie

67 Por. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna..., s. 30.
68 P. Lula, R. Tadeusiewicz: Wprowadzenie do sieci neuronowych. StatSoft Polska 

Sp. z o.o., Kraków 2001, s. 16-17.
69 Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu ekonomicznym. 

Red. P. Siedlecki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 
2001, s. 82-83.
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ciach udział określonego wejścia w procesie generowania wag jest uza
leżniony przede wszystkim od zmienności wartości podawanych na dane 
wejście w porównaniu ze zmiennością wartości na innych wejściach.

W przypadku sieci liniowych można zauważyć pewną rozbieżność 
w poglądach na temat konieczności wstępnego skalowania danych wej
ściowych. Według jednego podejścia dane te muszą być przeskalowane 
do określonego przedziału zmienności70 *, według innego - na wejściu 
mogą pojawić się dane pierwotne, będące dowolnymi liczbami rzeczywi
stymi, ale należ}' liczyć się z dużym spowolnieniem procesu uczenia sieci 
oraz zwiększeniem prawdopodobieństwa utknięcia w minimum lokal
nym !. Ponieważ sieci neuronowe przystosowane są do przetwarzania 
informacji w postaci danych liczbowych, w skład procesu preprocessingu 
wchodzi również odpowiednie przekształcenie wartości nominalnych. 
Zasadniczo występują dwa sposoby dokonania takich operacji.

1. Jeden z n- polegający na uwzględnieniu w warstwie wyjściowej 
sieci tylu dodatkowych neuronów, ile odmian przyjmuje dana 
zmienna nominalna (po jednym na każdy wariant cechy). Okre
ślony typ cechy jest uwzględniony poprzez aktywacje odpowiada
jącego danemu wariantowi neuronu, przy pozostawieniu wszyst
kich pozostałych neuronów w stanie nieaktywnym. Jest to najczę
ściej stosowany sposób kodowania wartości nominalnych. Ma 
jednak określone wady, wśród których na pierwszym miejscu na
leży wymienić konieczność stosowania dużej liczby neuronów 
w przypadku zmiennych nominalnych przyjmujących dużą liczbę 
wariantów. Może to spowodować znaczny rozrost sieci i koniecz
ność szacowania dużej liczby wag, a ostatecznie doprowadzić do 
powstania problemów na etapie uczenia sieci (przejawiających się 
w występowaniu zjawiska przeuczenia sieci) przede wszystkim 
w przypadku braku odpowiednio licznego zbioru danych uczą
cych.

2. n w jednym - ten sposób kodowania polega na przypisaniu 
wszystkim możliwym wartościom zmiennej nominalnej różnią
cych się między sobą wartości numerycznych. Dzięki temu do re

70 Do przedziału (0,1) w przypadku funkcji aktywacji typu sigmoidalnego lub (-1,1) 
w przypadku funkcji typu tangens hiperboliczny.

‘1 P.Lula: op.cit., s. 70.
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prezentowania różnych wariantów zmiennej nominalnej wyko
rzystywany jest tylko jeden neuron w warstwie wejściowej, co 
ogranicza rozmiary budowanego modelu. Do wad tego sposobu 
należy zaliczyć to, że:
- w większości przypadków proces uczenia przebiega wolniej,
- nadając wartości numeryczne poszczególnym odmianom 

zmiennej nominalnej, dokonuje się gradacji tych odmian 
w sytuacji, gdy w rzeczywistości nie występuje takie upo
rządkowanie.

Z tego powodu kodowanie typu n w jednym ma zastosowanie przede 
wszystkim w przypadku zmiennych nominalnych dwustanowych, dla 
których można przyjąć, że reprezentujący daną zmienną neuron przyjmu
je wartość zero w sytuacji, gdy zjawisko nie występuje, i wartość jeden, 
gdy występuje72.

Preprocessing jest etapem poprzedzającym właściwe przetwarzanie 
informacji numerycznych przez sieć neuronową. W wyniku takiego prze
twarzania na wyjściu sieci pojawia się wartość ze ściśle określonego 
przedziału, uzależniona od przyjętej funkcji aktywacji neuronu wyjścio
wego. W przypadku problemów regresyjnych, z jakimi mamy do czynie
nia m.in. w analizie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, od 
sieci neuronowych oczekujemy podania na wyjściu konkretnej wartości. 
Wartości takie otrzymujemy w wyniku odpowiedniego skalowania sy
gnałów wyjściowych sieci na etapie zwanym postprocessingiem. Pro
blematyka związana z postprocessingiem zostanie omówiona za P. Lulą 
i R. Tadeusiewiczem73. W przypadku sieci MLP należy zwrócić również 
uwagę na wybór odpowiedniego algorytmu skalowania, który zapewni, 
że uzyskane wartości wyjściowe będą należeć do merytorycznie uzasad
nionego przedziału. Przykładem funkcji, która zapewni tego typu skalo
wanie, jest funkcja typu minimax, która na podstawie zbioru uczącego 
wyznacza maksymalną i minimalną wartość skalowanej zmiennej, a na
stępnie wykorzystując przekształcenia liniowe, dokonuje przeskalowania 
pozostałych wartości zmiennej wyjściowej do „z góry” określonego 
przedziału (najczęściej <0, 1> lub <-l, 1>). W przypadku zmiennej wyj

72 Innym sposobem kodowania jest przyporządkowanie wartości -1 dla braku zjawi
ska i wartości +1, gdy zjawisko występuje.

73 P. Lula, R. Tadeusiewicz: op.cit., s. 58-63.
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ściowej typu ciągłego wykorzystanie funkcji minimax gwarantuje, 
że wszystkie w artości zmiennej wchodzące w skład zbioru uczącego zo
staną przeskalowane do akceptowanego zakresu wartości, który wynika 
z zakresu zmienności funkcji aktywacyjnej neuronu wyjściowego. Rów
nież w przypadku wykorzystania sieci do szacowania nieznanych warto
ści wyjściowych, które jednak znajdują się w przedziale zmienności wy
znaczonym przez dane uczące, możliwe jest zastosowanie tej samej 
funkcji minimax. Pewne trudności pojawiają się wówczas, gdy estymo- 
wana wartość ..wychodzi” poza omawiany zakres zmienności, czyli gdy 
mamy do czynienia z tzw. ekstrapolacją wartości wyjściowych. W przy
padku sieci typu MLP i wykorzystania skalowania minimax w momencie 
szacow ania nieznanej wartości funkcji wychodzącej poza obszar zmien
ności danych uczących wyznaczona przez sieć wartość będzie związana 
z poziomem nasycenia neuronu wyjściowego. Będzie to albo wartość 
maksymalna, albo minimalna danych uczących. Możliwe jest jednak 
wprowadzenie określonych modyfikacji w sieciach MLP, które umożli
wią ekstrapolację danych wyjściowych. Można na przykład zastosować 
liniową funkcję aktywacji neuronu wyjściowego, która nie ma takich 
ograniczeń związanych z poziomem nasycenia jak funkcje logistyczne 
i może ekstrapolować dane wyjściowe poza obszar zmienności danych 
uczących. Zamianie podlega tylko funkcja aktywacji neuronu wyjścio
wego. natomiast pozostałe neurony znajdujące się w warstwie (war
stwach) ukrytej nadal mają nieliniowe funkcje aktywacji. Oznacza to, 
że zakres ekstrapolacji jest ograniczony do wielkości, przy których poja
wi się efekt nasycenia w neuronach znajdujących się przed neuronem 
wyjściowym. Poza tym wykorzystanie liniowej funkcji aktywacji w sie
ciach MLP może spowodować pojawienie się określonych trudności 
w przypadku uczenia sieci algorytmem wstecznej propagacji błędów.

Innym sposobem wykorzystania sieci MLP do ekstrapolacji danych 
wyjściowych jest zmiana obszaru zmienności wartości funkcji w przy
padku skalowania techniką minimax. Polega ona na przeskalowaniu da
nych uczących w taki sposób, aby ich poziom zmienności mieścił się 
w wyższym przedziale (np. [0,25; 0,75] lub [0,4; 0,6]). Umożliwia to 
ekstrapolowanie poza zakres wartości danych uczących, ale również 
wr tym przypadku pojawia się pewien graniczny pułap, poza który szaco
wanie wartości nie jest możliwe.
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Nieco odmiennie jest w przypadku próby ekstrapolowania przy wy
korzystaniu sieci typu RBF i GRNN. Cechą charakterystyczną sieci o ra
dialnych funkcjach bazowych jest całkowity brak zdolności tych sieci do 
szacowania wartości znacznie odbiegających od wartości danych uczą
cych. Wynika to z omówionej już wcześniej własności neuronów radial
nych, których wartość funkcji aktywacji wraz z oddalaniem się od cen
trum bardzo szybko zmniejsza się do zera. W konsekwencji w wyniku 
podania na wejściu sieci wartości znajdujących się w znacznym oddale
niu od wyznaczonych w toku procesu nauczania centrów radialnych na 
wyjściu sieci pojawia się zawsze wartość równa zeru, niezależnie od 
prawdopodobnej wartości ekstrapolowanej funkcji. Nie ma przy tym 
możliwości przeprowadzenia odpowiedniej modyfikacji sieci o radial
nych funkcjach bazowych (tak jak to było w przypadku sieci MLP) w ce
lu „zmuszenia” jej do generowania wartości wyjściowych znajdujących 
się poza obszarem zmienności danych uczących. Pewnym rozwiązaniem 
jest natomiast przyjęcie założenia, że poza obszarem zmienności danych 
wyjściowych, które występowały w zbiorze uczącym, nie ma żadnych 
dostatecznych podstaw do szacowania jakiejkolwiek wartości wyjścio
wej. Jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie wówczas wartości średniej 
wyznaczonej z danych uczących. Można to osiągnąć przy wykorzystaniu 
skalowania wartości wyjściowym w zbiorze uczącym za pomocą funkcji 
średnia-odchylenia standardowe, w efekcie którego przeskalowane war
tości wyjściowe charakteryzują się wartością średnią wynoszącą zero. 
W sytuacji, gdy wartość wyjściowa sieci znajduje się poza zakresem re
prezentowanym przez neurony radialne, wartość sygnału generowanego 
przez te neurony będzie wynosiła zero, co w efekcie spowoduje pojawie
nie się na wyjściu sieci również wartości wynoszącej zero. W wyniku 
postprocessingu i powrotnego przeskalowania sygnału wyjściowego eks- 
trapolowana wartość wyjściowa będzie równa wartości średniej arytme
tycznej danych uczących.



Charakterystyka wybranych metod ilościowych... 151

III.3. METODA BOOTSTRAPOWA JAKO PRZYKŁAD ZASTOSOWA
NIA METOD SYMULACYJNYCH W ANALIZIE WARTOŚCI RYN
KOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Opisana w rozdziale III. 1 konieczność uwzględniania określonych 
założeń przy stosowaniu metod klasycznych mocno ogranicza możliwo
ści ich praktycznego wykorzystywania w badaniach ekonomicznych. 
W przypadku pewnej części zjaw isk społeczno-gospodarczych stawiane 
przez te metody wymagania w całości lub w części nie są spełnione. 
Przy jmowanie wowxzas a priori określonych założeń wydaje się mocno 
nieuprawnione, a uzy skane wyniki badań charakteryzują się małą wiary
godnością i ograniczoną wartością poznawczą. Istnieją jednak niekla- 
syczne metody analizy danych, których stosowanie nie wymaga przyj
mowania żadnych założeń dotyczących rozkładu populacji generalnej 
z wyjątkiem sytuacji, gdy są one wykorzystywane do aproksymacji roz
kładów statystyk w metodach z pewnymi warunkami ograniczającymi 
ich stosowanie74. Zalicza się tu między innymi wchodzące w skład metod 
symulacyjnych metody bootstrapowe, po raz pierwszy opisane przez 
B. Efrona w 1979 roku75. Problematyka związana z tymi metodami zo
stała również opisana w pracy Cz. Domańskiego i K. Pruskiej76. Przyj
mijmy, że badamy określoną populację ze względu na zmienną losową X

74 Cz. Domański, K. Pruska: Nieklasyczne metody statystyczne. PWE, Warszawa 
2000, s. 14.

7:1 B. Efron: Bootstrap methods. Another look at the jackknife. “The Annals of Sta
tistics'' 1979, nr 7, s. 1-26.

D Cz. Domański, K. Pruska: op.cit., s. 260-274.

(III.3.1)

oznaczany przez F . Próbą bootstrapową jest natomiast wektor losowy :
(III.3.2)

bootstrapowym z próby jest rozkład o postaci:
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III. 4. STATYSTYCZNA ANALIZA WIELOWYMIAROWA W BADANIACH 
SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

W przypadku wielu zjawisk społeczno-gospodarczych do prawidło
wego opisu mechanizmu ich kształtowania się wy starczające okazują się 
metody wchodzące w skład statystyki jednowy miarowej. Ma to miejsce 
w przypadku badania tzw. zjawisk prostych, charakteryzowanych tylko 
przez jedną zmienną. Występują jednak zjawiska, które można zaliczyć 
do zjawisk złożonych, opisywanych przez więcej niż jedną cechę.
K. Kukuła uważa, że „zjawisko złożone jest abstrakcyjnym tworem obra
zującym stan jakościowy, bezpośrednio niemierzalny, rzeczywistych 
obiektów, opisywany przez pewną liczbę większą od jeden zmiennych 
diagnostycznych”77. W przypadku badania zjawisk złożonych konieczne 
jest wykorzystanie metod wchodzących w skład statystycznej analizy 
wielowymiarowej. Ogólnie można powiedzieć, że wielowymiarowa ana
liza porównawcza zajmuje się „metodami i technikami porównywania 
obiektów wielocechowych. Bardziej szczegółowa definicja WAP mówi, 
że: Zadaniem WAP jest uporządkowanie względnie jednorodnego zbioru 
obiektów (lub cech) w celu podejmowania decyzji dotyczących wyboru 
(lub cechy) według z góry ustalonego kryterium”.78 T. Grabiński możli
wości stosowania analizy wielowymiarowej postrzega w kontekście79: 

a) hierarchizacji obiektów i ich zbiorów ujmowanych w wielowy
miarowych przestrzeniach cech z punktu widzenia pewnej staty
styki, której nie można zmierzyć w sposób bezpośredni (np. po
ziom rozwoju społeczno-gospodarczego, standard życia, stopień 
jakości wyrobów, efektywność działalności przedsiębiorstwa, 
przydatność różnych wariantów lokalizacyjnych itp.);

77 K. Kukuła: Metoda unityzacji zerowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2000, s. 17.

78 W. Sklinsmont: Metody ilościowe i ich zastosowania, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Olsz
tyn 1999, s. 40.

79 T. Grabiński: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki 
zjawisk ekonomicznych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria 
specjalna Monografie, nr 61. Kraków 1984, s. 86-87, zaK. Kukułą: op.cit. s. 15-16.
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b) wyodrębniania jakościowo jednorodnych podzbiorów obiektów, 
zawierających elementy podobne do siebie z punktu widzenia 
wyróżnionej statystyki agregatowej i jednocześnie niepodobne do 
elementów z innych podzbiorów;

c) wyboru najlepszych cech diagnostycznych, szacowania współ
czynników ważności oraz oceny kierunku i siły wpływu, jaki 
wywierają na poziom badanego zjawiska;

d) normowania i agregacji różnoimiennych zmiennych;
e) analizy charakteru i siły współzależności między zbiorami 

zmiennych;
f) szczegółowej analizy prawidłowości dynamiczno-strukturalnych 

(izokwanty rozwoju, optymalne, proporcjonalne, harmonijne i se
lektywne ścieżki oraz strategie rozwoju);

g) automatycznej redukcji liczby zmiennych objaśniających w mo
delach regresji.

Pojęciem nierozerwalnie związanym z wielowymiarową analizą sta
tystyczną jest zmienna syntetyczna, czyli taka zmienna „która bazując na 
zbiorze zmiennych diagnostycznych unormowanych, określa w sposób 
kwantyfikowalny poziom (stopień rozwoju) rozpatrywanego zjawiska 
w badanych obiektach”80. W konstrukcji zmiennej syntetycznej można 
wyróżnić takie jego elementy, jak81:

- określenie celu i zakresu badań,
- gromadzenie informacji statystycznej,
- wybór cech diagnostycznych,
- identyfikacja wybranych zmiennych,
- normowanie zmiennych,
- ważenie zmiennych,
- agregacja.

80 Widem, s. 21.
81 ibidem, s. 43.
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Rys. 3.11. Uproszczony schemat powstawania zmiennej syntetycznej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Kukuła, op.cit., s. 19.

Ponieważ problematyka konstrukcji zmiennej syntetycznej 
i procesów związanych z każdym z etapów jej konstrukcji jest dokładnie 
opisana w literaturze przedmiotu, w tym miejscu zostanie przybliżona 
tylko istota normowania i agregacji zmiennych pierwotnych. Ogólnie 
pojęcie normalizacja oznacza dokonanie takich przekształceń na 
określonych danych wyrażonych w różnych jednostkach oraz mających 
różne obszaiy zmienności, które w konsekwencji doprowadzą te zmienne 
do stanu porównywalności. W ramach procedur normalizacyjnych 
T. Grabiński wyróżnia82:

- rangowanie,
- standaryzację,
- unityzację,
- przekształcenie ilorazowe realizowane przez przyjęcie stałego 

punktu odniesienia (podstawy normalizacji).

s: T. Grabiński: Wielowymiarowa analiza..., s. 33-34.
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K. Kukuła dzieli metody normalizacyjne na dwie grupy83:
1. Metody oparte na przekształceniach ilorazowych (do których 

zalicza również standaryzację i unityzację), które mogą 
przyjmować za punkt odniesienia:
a) miary zróżnicowania cech, takie jak:

- odchylenie standardowe zmiennej,
- rozstęp zmiennej;

b) inne parametry stałe cechy, takie jak:
- średnia arytmetyczna zmiennej,
- maksymalna wartość zmiennej,
- minimalna wartość zmiennej,
- długość wektora realizacji zmiennej,
- suma realizacji zmiennej.

2. Metody rangowe, wykorzystywane przede wszystkim 
w przypadku zmiennych jakościowych mierzonych na skali 
porządkowej.

W badaniach ekonomicznych większe znaczenie mają metody oparte na 
przekształceniach ilorazowych niż metody rangowe. Do najczęściej 
stosowanych formuł normalizacyjnych wykorzystywanych do 
przekształceń ilorazowych można zaliczyć84:

z (III.4.1)

z (III.4.2)

(III.4.3)

(III.4.4)

83 K. Kukuła: op.cit., s. 78.
84 ibidem, s. 79-80.
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W procesie agregacji następuje ostateczna konstrukcja zmiennej 
syntetycznej. Dokonuje się tego przez zastosowanie odpowiednio 
dobranej formuły agregacyjnej. Formuły agregacyjne możemy podzielić:

Q  C

a) ze względu na kryterium postaci analitycznej :
- formuły addytywne, oparte na sumowaniu wartości 

unormowanych przez odpowiadające im wagi,
- formuły multiplikatywne;

b) ze względu na istnienie lub brak określonego układu
odniesienia86:
- formuły wzorcowe, polegające na porównaniu 

unormowanych cech danego obiektu z cechami obiektu 
wzorcowego,

- formuły bezwzorcowe, sprowadzające się do uśrednienia albo 
dodania lub mnożenia unormowanych zmiennych przy 
uwzględnieniu systemu wag.

15 ibidem s. 70-71.
u ibidem, s. 75.
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W przypadku formuły wzorcowej porównanie danego obiektu 
z obiektem wzorcowym sprowadza się do obliczenia określonej miary 
odległości. Najczęściej wykorzystywaną miarą jest odległość 
euklidesowa ważona wyrażona wzorem:

który w przypadku przyjęcia jednakowego poziomu wag c o j  dla 
wszystkich zmiennych diagnostycznych, przyjmuje postać:

( / = 1 , 2 , . . . ,  r), (III.4.11)

(/= 1,2, (III.4.12)



IV. EMPIRYCZNA OCENA WYBRANYCH METOD ILOŚCIO
WYCH OPISUJĄCYCH KSZTAŁTOWANIE SIĘ WARTOŚCI 

RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

IV. 1. OPIS ZEBRANEGO MATERIAŁU STATYSTYCZNEGO

Podstawowym celem przeprowadzonych badań było opisanie kształ
towania się wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Polsce oraz 
określenie czynników, które determinowały tę wartość. Zebrany materiał 
statystyczny powinien zatem odzwierciedlać procesy społeczno- 
ekonomiczne zachodzące na tym rynku, natomiast źródła pozyskania 
takiego materiału opisano w rozdziale II.2. (m.in. księgi wieczyste, ewi
dencja gruntów i budynków, biuletyny korporacji i firm z dziedziny po
średnictwa w obrocie nieruchomościami czy biuletyny i dane z lokalnych 
giełd nieruchomości). Poważnym ograniczeniem w możliwości wykorzy
stania informacji o nieruchomościach będących przedmiotem transakcji 
tynkowych, posiadanych przez instytucje państwowe jest ustawa
0 ochronie danych osobowych1, to ustawę bardzo często powołują się 
urzędy państwowe. Ograniczyło to możliwości zebrania najlepszego ja
kościowo materiału statystycznego do miasta Szczecina i gminy Dobra 
(szczecińska). Natomiast w przypadku pozostałych regionów Polski wy
korzystano informacje o rynku nieruchomości zaw’arte w biuletynach
1 informatorach biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz 
ogólnopolskich portalach internetowych, gromadzących informację 
o zgłaszanych ofertach sprzedaży nieruchomości.

W wyniku wstępnie przeprowadzonego badania kształtowania się 
wartości nieruchomości będących przedmiotem obrotu rynkowego i nie
ruchomości podobnych, które stanowiły przedmiot oferty rynkowej, 
otrzymano dwa wnioski, które zasadniczo wpłynęły na metodykę badań.

1. Różnica między wartością lm2 nieruchomości będącej przedmio
tem transakcji rynkowej a wartością lm2 nieruchomości oferowa
nej do sprzedaży wynosiła średnio ok. 8%. Przy stosunkowo du

1 Por. Ustawę o ochronie danych osobowych. Tekst jednolity Dz.U 2002, nr 101,
poz. 926.
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żym wewnętrznym stopniu zróżnicowania w obu tych warto
ściach można przyjąć, że nie występuje statystycznie istotna róż
nica między nimi, w związku z tym w dalszych badaniach obie 
wartości będą traktowane jako wartości rynkowe.

2. W przypadku niektórych rynków lokalnych należało odrzucić hi
potezę o zgodności rozkładów jednostkowych wartości nieru
chomości z rozkładem normalnym. Determinowało to koniecz
ność wykorzystania w analizie tego rynku tych metod ilościo
wych, które nie wymagały założenia co do normalności badanego 
rozkładu.

Ze względu na zebrany materiał statystyczny i przyjęty cel, zakresem 
badania objęto cztery miasta wojewódzkie (Gdańsk, Kraków, Łódź i Sz
czecin), pięć miast będących siedzibami gminy (Będzin, Gniezno, Iława, 
Zgierz i Żory) oraz 33 gminy. W miasta wojewódzkich dodatkowo wy
różniono mniejsze obszarowo rejony, których granice pokrywały się 
z granicami dzielnic lub osiedli (w przypadku otrzymania obszarów zbyt 
małych do badań dwa lub więcej rejonów połączono w jeden większy). 
Opis tak otrzymanych obszarów w poszczególnych dużych miastach Pol
ski oraz wielkość materiału statystycznego opisującego dany lokalny 
rynek nieruchomości przedstawiono w tabelach 4.1-4.4.

Tabela 4.1. Charakterystyka wyróżnionych, lokalnych rynków nie
ruchomości dla miasta Łodzi

Lp Dzielnica Powierzchnia*
rkm2l

Liczba da- 
nych

1 Bałuty 78,9 66
2 Górna 71,9 35
3 Polesie 46,0 46
4 Śródmieście 6,8 17
5 Widzew 90,8 66

* Na podstawie http:/www.uml.lodz.pl/indeksik.php3?me- 
nu2=2&zapytanie=2,02,04,01 
Źródło: opracowanie własne.

http://www.uml.lodz.pl/indeksik.php3?me-nu2=2&zapytanie=2,02,04,01
http://www.uml.lodz.pl/indeksik.php3?me-nu2=2&zapytanie=2,02,04,01
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Rejon Obejmowany obszar Powierzchnia*
rkm2l

Liczba
danych

I Kokoszki; Matarnia; Osowa 48,5 66

II

Brzeźno; Zaspa Rozstaje i Młyniec; Strzyża; VII 
Dwór; Przymorze Wielkie i Małe: Żabianka; Wejhe

ra; Jelitkowo; Tysiąclecia; Oliwa 36,5 33

III

Młyniska; Letnica; Nowy Port; Aniołki; Wzgórze 
Mickiewicza; Siedlce; Suchanino; Piecki; Migowo; 

Wrzeszcz; Brętowo 38,7 35
rv Chełm; Gdańsk Południe 30,8 33
V Orunia; św.Wojciech; Lipce 19,7 19

VI Stogi z Przeróbką 16,9 11
MI Olszynka 7,7 31

VIII Śródmieście 5,5 13
IX Krakowiec; Górki Zachodnie 23,3 12
X Wyspa Sobieszowska 34,3 50

161

Tabela 4.2. Charakterystyka wyróżnionych, lokalnych rynków nieruchomości
dla miasta Gdańska

* na podstawie http://gis.gdansk.gda.pl/main2.html 
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.3. Charakterystyka wyróżnionych, lokalnych rynków nieru
chomości dla miasta Krakowa

Rejon Dzielnice wchodzące w 
skład danego rejonu

Powierzchnia*
[km2] liczba danych

I Ul 11,63 7
II III 6,50 24
III IV 22,88 12
IV V,VI,VII 47,32 62
V VIII 42,16 10
VI IX, X 28,23 17
VII XI,XII 25,32 9
VIII XIII 24,56 51
IX XIV,XV,XVI 20,10 10
X XVII, XVIII 98,11 8

*Na podstawie htpp://www.krakow.pl/samorzad/dzielnice/ 
Źródło: opracowanie własne.

http://gis.gdansk.gda.pl/main2.html
http://www.krakow.pl/samorzad/dzielnice/
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Tabela 4.4. Charakterystyka wyróżnionych, lokalnych rynków nieruchomości
dla miasta Szczecina

Lp. Obszar Liczba
danych

XIII Śródmieście 118
XIV Dżetowo; Grabowo 18
XV Pomorzany 24
XVI Wyspa Pucka 6
XVII Żydówce; Klucz 9
XVIII Podjuchy 13
XIX Zdroje 19
XX Dąbie 36
XXI Słoneczne 33

XXII
Płonią; Smierdnica; 

Jezierzyce 14
XXIII Wielgowo 10

Lp Obszar Liczba
danych

I Skolwin 10
II Głębokie 7
III Osów 8
IV Warszewo 13
V Stołczyn 14
VI Krzekowo; Bezrzecze 11
VII Pogodno 30
VIII Arkońskie; Niemierzyn 13
IX Niebuszewo 9

X Żelechowo 20

XI Golęcino; Gocław 6
XII Gumieńce 40

Źródło: opracowanie własne.

Dzięki dokonanemu podziałowi obszaru miast wojewódzkich na 
mniejsze rejony, możliwe było przeprowadzenie bardziej szczegółowej 
analizy wpływu lokalizacji nieruchomości (w ramach jednego miasta) na 
kształtowanie się jej wartości rynkowej.

W mniejszych miastach, będących siedzibami gmin, liczba danych 
opisujących kształtowanie się wartości rynkowej nieruchomości grunto
wych kształtowała się jak w tabeli 4.5.

Tabela 4.5. Charakterystyka rynków nieruchomości w wybranych 
________  małych miastach Polski ______________________

Miasto Województwo
Powierzchnia*

[km2] Liczba danych
Będzin śląskie 37,08 21

Gniezno wielkopolskie 40,81 30
Iława warmińsko-mazurskie 21,88 30
Zgierz łódzkie 42,32 37
Żory śląskie 64,64 10

* Na podstawie http://www.stat.gov.pl 
Źródło: opracowanie własne.

http://www.stat.gov.pl
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IV.2. ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA WARTOŚCI 
RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Ze względu na brak możliwości przyjęcia założenia o normalności 
rozkładu wartości jednostkowej nieruchomości gruntowych analiza 
kształtowania się tych wartości na poszczególnych obszarach czterech 
przyjętych do badań dużych miastach Polski została oparta na opisanej 
w poprzednim rozdziale metodzie bootstrapowe. Uzyskane wyniki badań 
potwierdzają tezę, że rynek nieruchomości, w tym nieruchomości grun
towych. jest rynkiem o charakterze lokalnym. Nawet w przypadku jedne
go miasta daje się zauważyć duże przestrzenne zróżnicowanie wartości 
lm' pow ierzchni nieruchomości gruntowych. W przypadku miasta Łodzi, 
przy podziale administracyjnym miasta na pięć dzielnic, różnice między 
rzeczywistą a przeciętną wartością gruntów wynoszą od 74,1% w Śród
mieściu, do 86,35% w dzielnicy Łódź Górna.

Rys.4.1. Kształtowanie się wartości lm2 nieruchomości gruntowych w poszcze
gólnych dzielnicach miasta Łodzi w 2001 roku 

Źródło: opracowanie własne.

Bałuty

¥=124*9923
S(x)=101,8969

Widzew
¥=60,5897

S(x)=46.4099
Polesie

¥=87,3174
vS(x)=75,3964

Górna
¥=87,4909

S(x)=72,8456

Śródmieście 
¥=434,4168 

S(x)=321,9387
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Rozkłady przeciętnej wartości nieruchomości gruntowych na po
szczególnych obszarach miasta Łodzi oraz podstawowego miernika okre
ślającego zróżnicowanie tych wartości przedstawiono na wykresie 4.1.
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Wykres 4.1. Rozkład wartości lm2 nieruchomości gruntowych w Łodzi 
Źródło: opracowanie własne.
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Występujące duże zróżnicowanie w wartości rynkowej lm2 nieru
chomości gruntowych w poszczególnych dzielnicach miasta w znacznym 
stopniu wynika z podziału administracyjnego tego miasta tylko na pięć 
dzielnic. Przy ogólnej powierzchni zajmowanej przez Łódź - 294,4 km2, 
poszczególne dzielnice zajmowały obszar wynoszący2: Śródmieście -
6.8 km2, Bałuty - 78,9 km2, Górna - 71,9, Polesie - 46,0 km2, Widzew -
90.8 km2. Potwierdza to przykład miasta Gdańska, który mając podobną 
powierzchnię (261,9 km2), na potrzeby przeprowadzanych analiz został 
podzielony na dziesięć obszarów, których powierzchnia wahała się od 
5,5 km2 - obszar VIII, i 7,7 km2 - obszar VII, do 48,5 km2 - obszaru I. 
Średnia wartość lm2 nieruchomości gruntowej oraz poziom różnic 
w wartości nieruchomości w wyodrębnionych obszarach miasta przed
stawiono na rysunku 4.2.

Rys. 4.2. Kształtowanie się wartości lm2 nieruchomości gruntowych w po
szczególnych rejonach miasta Gdańska w 2001 roku 
źródło: opracowanie własne.

2 Stan w dniu 31 XII 2001 r., informacja za http://www.uml.iodz.pl/indek- 
sik.php3?_ menu2=2&zapytanie=2,02,04,01

http://www.uml.iodz.pl/indek-sik.php3?_
http://www.uml.iodz.pl/indek-sik.php3?_
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Z mapy na rysunku 4.2 wynika, że odchylenie wartości lm2 nieru
chomości gruntowej od wartości przeciętnej w danym rejonie miasta wy
nosiło od 14,48% w rejonie IX do 62,86% w rejonie V wartości średniej 
arytmetycznej, czyli zróżnicowanie wartości nieruchomości było znacz
nie niższe niż w Łodzi. Aproksymowane rozkłady średniej arytmetycz
nej oraz odchylenia standardowego wartości jednostkowej nieruchomości 
gruntowych w wybranych obszarach miasta zaprezentowano na wykresie
4.2.
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Boots trapów a aproksymacja rozkładu średniej wartości
Im2 nieruchomości gruntowych dla Gdańska - Kokoszka; Matamia; Osowa

wartość [zlj

Bootstrapowa aproksymacja odchylenia standardowego wartości 
lm2 nieruchomości gruntowych dla Gdańska - Kokoszka; Matarnia; Osow a

wartość [zlj

Wykres 4.2. Rozkład wartości 1 m2 nieruchomości gruntowych w Gdańsku 
Źródło: opracowanie własne.

Również w przypadku miasta Krakowa, które zajmuje powierzchnię 
326,84 km2, wydzielenie dziesięciu obszarów spowodowało, że uzyskane 
zróżnicowania wartości nieruchomości w poszczególnych obszarach 
miasta kształtuje się na poziomie zbliżonym do uzyskanego dla Gdańska. 
Można jednak zauważyć, że nie zawsze wyróżniony mniejszy po
wierzchniowo rejon miasta charakteryzuje się automatycznie mniejszym 
wewnętrznym zróżnicowaniem wartości nieruchomości znajdujących się 
na jego terenie. Najmniejsze względne zróżnicowanie w wartości nieru
chomości, wynoszące 19,99%, uzyskano w V rejonie miasta, którego 
powierzchnia wynosiła 42,1 km2, największe zaś, wynoszące 65,69%, 
w IV rejonie o powierzchni 47,32 km2. Najmniejszy pod względem po
wierzchni obszar (rejon II), który liczył 6,5 km2, charakteryzował się 
zróżnicowaniem wynoszącym 55,02%, natomiast największy (rejon X), 
liczący 98,11 km2, miał wewnętrzne zróżnicowanie wynoszące 43,09%. 
Oszacowane wartości średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego 
wartości jednostkowej nieruchomości gruntowych znajdujących się 
w wyodrębnionych obszarach miasta oraz bootstrapową aproksymację 
rozkładu obu miar dla wybranych rejonów przedstawiono na rysunku 4.3 
i wykresie 4.3
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Rys. 4.3. Kształtowanie się wartości 1 m2 nieruchomości gruntowych w po
szczególnych obszarach miasta Krakowa w 2001 roku 

Źródło: opracowanie własne.
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Bootstrapowa aproksymacja rozkładu średniej wartości 
Im2 nieruchomości gruntowych dla V dzielnicy

wartość [zł]

Bootstrapowa aproksymacja rozkładu średniej wartości 
lm2 nieruchomości gruntowych dla X dzielnicy

wartość [zł]

Bootstrapowa aproksymacja odchylenia standardowego wartości
lm2 nieruchomości gruntowych dla V dzielnicy

Bootstrapowa aproksymacja odchylenia standardowego wartości

12,7 20,4 28,2 35,9 43,6 51,4 59,1 66,8

wartość [zł]

Wykres 4.3. Rozkład wartości lm2 nieruchomości gruntowych w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne.

Najmniejsze względne zróżnicowanie otrzymano dla poszczególnych 
obszarów miasta Szczecina. Ogólną powierzchnię miasta, wynoszącą

300,8 km2, podzielono na 23 rejony, co spowodowało, że przy średniej 
powierzchni 13,08 km2 rejony te okazały się najbardziej jednolite pod 
względem wartości jednostkowej nieruchomości gruntowych. Najmniej
sze względne zróżnicowanie występowało w dzielnicy Szczecin Wiel- 
gowo i wynosiło 4,28% najwyższe zaś, wynoszące 37,94%, odnotowano 
w dzielnicy Drzetowo-Grabowo. W ośmiu dzielnicach udział odchylenia 
standardowego w średnim poziomie wartości nieruchomości gruntowych 
nie przekraczał 10%, w ośmiu kolejnych 20%, a tylko w trzech dzielni-
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each przekroczył 30%. Wyniki badań zaprezentowano graficznie na ry
sunku 4.4 i wykresie 4.4

J-P- Dzielnica Średnia
Odchylenie

standardowe Lp. Dzielnica Średnia
Odchylenie

standardowe

I |skolwin 24,5889 1,8008 xra Śródmieście 111,7366 16.5221

II
Głębokie 53,1459 15,8893

XIV
Drze to wo- 
Grabowo

98,9909 37,5560

III Osów 54.8454 6.3287 XV Pomorzany 65,6301 19,2619
IV Warszewo 65.8488 5,1010 XVI Wyspa Pucka 58,2761 19,3767
V Stołczyn 38,4893 3,095 XVII Żydowce-Klucz 25,4939 4,3977

VI
Krzekowo-
Bezrzecze 54.8974 5,0391 XVIII Podjuchy 38,2740 2,4652

MI Pogodno 71,3106 7,7964 XIX Zdroje 59,9671 4,9579

VIII
Arkońskie-
Niemierzyn

66,4604 4,6223 XX Dąbie 49,9637 15,5007

IX Niebuszewo 69,6329 13,3177 XXI Słoneczne 48,4433 12,5244

X
Żelechowo 52,2409 5,5924

XXII
Plonia-Smierdnica-
-Jezierzyce 23,1325 3,2370

XI
Golęcino-
Gocław

44,8898 11,2279
XXIII Wielgowo 23,9980 1,0269

XII Gumieńce 63,6548 7,4887

Rys. 4.4. Kształtowanie się średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego 
dla wartości lm2 nieruchomości gruntowych w poszczególnych 
dzielnicach miasta Szczecina w 2001 roku 

Źródło: opracowanie własne.
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Bootstrapowa aproksymacja rozkładu średniej wartości 
lm2 nieruchomości gruntowej dla Szczecina - Śródmieście

Bootstrapowa aproksymacja odchylenia standardowego wartości 
lm2 nieruchomości gruntowej dla Szczecina - Śródmieście

Boostrapowa aproksymacja rozkładu średniej wartości 
1 m2 nieruchomości gruntowej dla Szczecina - Pogodno

Boostrapowa aproksymacja odchylenia standardów ego wartości 
lm2 nieruchomości gruntowej dla Szczecina - Pogodno

Boostrapowa aproksymacja rozkładu średniej wartości 
1 m2 n ieruchorrośc i grunt owej dfet Szczed na - Arkońskie- 

Niemierzyn
24* ,   ——----------------, -------

BootsIrapowaaproksyrrBcjaodchyleniastandaudowego wartości 
lm2 ni eiuchorrośc i gruntowej dla Szczecina- Akońskie- 

Niemi erzyn

I
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Wykres 4.4. Rozkład wartości lm2 nieruchomości gruntowych w Szczecinie 
Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku badania wartości nieruchomości gruntowych w dużych 
miastach należy albo podzielić miasto na kilka lub kilkanaście mniej
szych obszarów (subrynków lokalnych), albo (nie dokonując takiego 
podziału) wśród atrybutów w szczególny sposób uwzględnić lokalizację 
szczegółową nieruchomości. Wynika to z dużego zróżnicowania wartości 
nieruchomości w poszczególnych rejonach miasta. O ile to, że nierucho
mości zlokalizowane w centralnych rejonach miasta (w śródmieściu) są 
bardziej wartościowe niż w innych rejonach miasta jest rzeczą naturalną, 
o tyle na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić dość duże 
dysproporcje w tych różnicach w poszczególnych miastach. W Łodzi 
przeciętna wartość lm2 nieruchomości gruntowej położonej w Śródmie
ściu jest od 248% (w Bałutach) aż do 617% (w Widzewie) wyższa od 
wartości lm2 nieruchomości znajdujących się w sąsiednich dzielnicach. 
Jeszcze większe różnice występują w Gdańsku, gdzie w porównaniu 
z dzielnicami bezpośrednio sąsiadującymi nieruchomości zlokalizowane 
w śródmieściu są od 154 do 887% droższe, a w porównaniu z nierucho
mościami znajdującymi się na Wyspie Sobieszowskiej nawet o 976%. 
Nieco mniejsze różnice występują w dwóch pozostałych badanych mia
stach wojewódzkich: Krakowie i Szczecinie. W Krakowie różnice te wy
noszą od 36 do 364%, w porównaniu z dzielnicami bezpośrednio przyle
gającymi do dzielnicy śródmiejskiej i do 666% w porównaniu z pozosta
łymi dzielnicami. W Szczecinie zaobserwowano najmniejsze zróżnico
wanie przeciętnej wartości jednostkowej nieruchomości gruntowych, 
w poszczególnych rejonach miasta. W porównaniu ze śródmieściem mia
sta różnice w przeciętnej wartości jednostkowej nieruchomości zlokali
zowanych w bezpośrednim sąsiedztwie były niższe średnio od 12,88 do 
91,74%, natomiast znajdujących się na obrzeżach miasta od 69,69 do 
383%.

Zróżnicowanie przestrzenne wartości nieruchomości gruntowych 
w poszczególnych miastach potwierdza przeprowadzona bootstrapowa 
aproksymacja rozkładu średniej i odchylenia standardowego dla miasta 
jako jednej zbiorowości3. Rozkłady te w omawianych miastach prezen
towały się jak na wykresie 4.5.

3 Przy szacowaniu powyższych rozkładów uwzględniono jednakowy wpływ każdej 
nieruchomości na kształtowanie się wartości aproksymowanych.
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Bootstrapowa aproksymacja rozkładu odchylenia standardowego 
wartości Im2 nieruchomości gruntowych w Gdańsku

wartość [zł]

Bootstrapowa aproksymacja rozkładu średniej w artości 
lm2 nieruchomości gruntowych w Krakow ie

wartość [zł]

Bootstrapow a aproksymacja rozkładu średniej 
wartości lm2nieruchomości gruntowej dla Łodzi

w artość [zł]

w'artość [zł]

Bootstrapowa aproksymacja rozkładu odchylenia standardowego 
wartości lm2 nieruchomości gruntowych w Krakowie

wartość [zł]

Bootstrapowa aproksymacja odchylenia standardowego
w artości lm2 nieruchomości gruntów ych dla Łodzi

wartość [zł]
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Wykres 4.5. Rozkład wartości lm2 nieruchomości gruntowych w wybranych 
dużych miastach Polski 

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie powyższych rozkładów można przyjąć, że średnia aryt
metyczna i odchylenie standardowe dla jednostkowej wartości nierucho
mości gruntowych w poszczególnych miastach kształtowały się tak, jak 
przedstawiono w tabeli 4.6.

Tabela 4.6. Przeciętna wartość i odchylenie standardowe lm2 nierucho- 
mości gruntowych w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce [zł]

Miasto Aproksymowana wartość Aproksymowana wartość
średniej arytmetycznej odchylenia standardowego

Gdańsk 175,7741 184,7396
Kraków 205,3311 153,7887

Łódź 116,3653 148,8838
Szczecin 73,8478 28,9485

Źródło: obliczenia własne.

Oznacza to, że najmniej różnią się nieruchomości pod względem 
wartości jednostkowej w Szczecinie (iloraz odchylenia standardowego 
i średniej arytmetycznej wynosi 0,392), następnie w Krakowie (0,749), 
natomiast najbardziej w Gdańsku (iloraz równy 1,051) i w Łodzi 
(1,2795).
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W mniej szych miastach nie ma potrzeby dokonywania ich wewnętrz
nego podziału. Poziom zróżnicowania nieruchomości gruntowych pod 
względem ich wartości jednostkowej jest na poziomie odnotowywanym 
dla poszczególnych dzielnic dużych miast Polski. Wiąże się to między 
innymi z tym, że powierzchnia zajmowana przez mniejsze miasta jest 
często porównywalna z powierzchnią poszczególnych dzielnic dużych 
miast. W małych miast nie daje się zauważyć tak dużego wpływu lokali
zacji szczegółowej na wartość nieruchomości, jak w omawianych mia
stach wojewódzkich. Wnioski takie nasuwają się po zbadaniu kształto
wania się wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w takich mia
stach, jak Będzin, Iława, Gniezno, Zgierz czy Żory. Charakterystyki licz
bowe opisujące wielkości poszczególnych miast oraz oszacowane warto
ści średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego przedstawiono 
w tabeli 4.7.

Tabela 4.7. Wielkości charakteryzujące lokalny rynek nieruchomości w wybra- 
_______  nych małych miastach Polski_____________ __________________________

Miasto Województwo Powierzchnia
[km2]

Liczba ludności 
[tys. os.]

Wartość dla lm2 [zł]
średniej

arytmetycznej
odchylenia

standardowego
Będzin śląskie 37,08 59,5 38,6505 23,2223
Gniezno wielkopolskie 40,81 71,5 30,905 17,3596

Iława
warmińsko-
mazurskie 21,88 33,8 48,3425 22,5613

Zgierz łódzkie 42,32 15,7 27,2294 11,1809
Żory śląskie 64,64 65,6 18,2501 4,1718
Źródło: opracowanie własne.

Oznacza to, że udział odchylenia standardowego w średniej wartości 
jednostkowej nieruchomości gruntowych w tych miastach kształtuje się 
na poziomie od 22,86% w Żorach, do 60,08% w Będzinie. Rozkłady 
podstawowych statystyk opisujących kształtowanie się wartości rynko
wej nieruchomości gruntowych w poszczególnych miastach aproksymo- 
wane metodą bootstrapową zaprezentowano na wykresie 4.6.
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Boots trapowa aproksymacja rozkładu średniej wartości
lm2 nieruchomości gruntowej w Będzinie

Bootstrapowa aproksymacja rozkładu odchylenia standardowego 
wartości 1 m2 nteruchomości gnmtowej w Będzinie

Bootstrapow a aproksymacja rozkładu średniej wartości 
Im2 nieruchomości gruntowej w Gnieźnie

Bootstrapowa aproksymacja rozkładu odchylenia standardowego

____________ ___________________________  wartość [zł]

Bootstrapowa aproksymacja rozkładu średniej wartości 
Im2 nieruchomości grantow ej w Iław ie

_______________________________________________________ wartość [złj

Bootstłapówa aproksymacja lozkbdu odchylenia standardowego 

wartości Im2 nieruchomości grantowej w Iławie

wartość [zł] wartość [zł]
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wartość [zł]

Bootstrapowa aproksymacja rozkładu średniej wartości 
lm2 nieruchomości gruntowej w Zgierzu

Bootstrapowa aproksymacja rozkładu średniej wartości 
lm2 nieruchomości gruntowy ch w Żorach

Bootstrapowa aproksymacja rozkładu odchylenia standardow ego 
wartości lm2 nieruchomości gruntowych w Żorach

wartość [zł]

4,4 4,6 4.8 5.0

wartość [zl]

Wykres 4.6. Rozkład wartości lm2 nieruchomości gruntowych w wybranych 
małych miastach Polski 

Źródło: opracowanie własne.

IV.3. WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH 
W MODELOWANIU WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI 
GRUNTOWYCH

W pierwszej części zbadano nieruchomości gruntowe zlokalizowane 
w mieście Szczecinie. Dla nieruchomości tych zebrano informacje o ce
nach jednostkowych, powierzchni, uzbrojeniu (w infrastrukturę wodną, 
sanitarną, gazową elektryczną i CO miejskie) oraz o ewentualnej zabu
dowie nieruchomości i bezpośrednim dostępie do drogi o twardej na
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wierzchni. Dodatkowo uwzględniono lokalizację szczegółową poszcze
gólnych nieruchomości, która pozwoliła pogrupować je w zbiory charak
teryzujące poszczególne obszary miasta Szczecina, pokrywające się naj
częściej z granicami administracyjnymi dzielnic. W badaniach uwzględ
niono takie obszary miasta, jak Arkońskie, Dąbie, Grabowo-Drzetowo, 
Gumieńce, Krzekowo, Niebuszewo, Płonią, Podjuchy, Pogodno, Pomo
rzany, Skolwin, Słoneczne, Stołczyn, Śródmieście, Warszewo, Wielgo- 
wo, Zdroje, Żelechowo oraz Żydówce. Dla wszystkich tych dzielnic zbu
dowano liniowe sztuczne sieci neuronowe, sieci realizujące regresję 
uogólnioną (GRNN), sieci o radialnych funkcjach bazowych (RBF) 
i perceptrony wielowarstwowe (o trzech lub czterech warstwach ukry
tych). Dodatkowo sieci te zbudowano zarówno dla wszystkich zmien
nych wejściowych (opisujących badane nieruchomości), jak i tylko dla 
zbioru optymalnych zmiennych objaśniających. Oznacza to, że dla każ
dej z rozpatrywanych dzielnic zbudowano w sumie osiem różnych sieci 
neuronowych. Ze względu na liczbę danych, do budowy sieci neurono
wych dokonano podziału przedstawionego w tabeli 4.8.

Przeprowadzone badania potwierdzają powszechnie głoszony pogląd, 
że w analizach ekonomicznych najgorsze własności aproksymacyjne 
mają sieci liniowe. Żadna z tego typu sieci, zbudowana w oparciu 
o wszystkie zmienne wejściowe, nie opisywała w sposób zadowalający 
kształtowania się wartości nieruchomości gruntowych. Ze względu na 
liczbę informacji opisujących poszczególne nieruchomości i własności 
samej sieci zbudowane sieci liniowe charakteryzowały się występowa
niem ośmiu neuronów w warstwie wejściowej, jednym neuronem w war
stwie wyjściowej oraz brakiem warstw ukrytych (tego typu sieci opisy
wane są symbolicznie w następujący sposób 8-1). Schemat tak zbudowa
nych sieci przedstawiono na rysunku 4.5.
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Tabela 4.8. Podział danych do budowy sztucznych sieci neuronowych

Lp. Dzielnica Liczba danych
uczących walidacyjnych testujących*

1. Arkońskie 7 3 3
2. Dąbie 22 7 7
3. Grabowo-Drzetowo 10 4 4
4. Gumieńce 21 10 10
5. Krze ko wo 5 3 3
6. Niebuszewo 5 2 2
7. Płonią 8 3 3
8. Podjuchy 7 3 3
9. Pogodno 15 7 7
10. Pomorzany 12 6 6
11. Skolwin 6 2 2
12. Słoneczne 17 8 8
13. Stołczyn 8 3 3
14. Śródmieście 60 30 30
15. Warszewo 7 3 3
16. Wielgowo 6 2 2
17. Zdroje 9 5 5
18. Żelechowo 10 5 5
19. Żydówce 5 2 2

* wyróżnienie w danych, zbioru danych testujących, dokonane zostało tylko dla
miasta Szczecina
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4.5. Postać sieci liniowej opisującej kształtowanie się wartości nierucho
mości gruntowych w poszczególnych dzielnicach m. Szczecina przy 
uwzględnieniu wszystkich zmiennych wejściowych
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Pomimo słabej jakości tak zbudowanych sieci, analiza wartości wag 
poszczególnych połączeń możne dostarczyć określonych informacji. 
Wartości wag dla sieci liniowych zbudowanych w oparciu o wszystkie 
zmienne dla poszczególnych dzielnic przedstawiono w tabeli 4.9.

Tabela 4.9. Kształtowanie się wartości wag w poszczególnych połączeniach dla
sieci liniowych
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Wartość
progowa 0,7959 -0,1896 -0,9870 -2,1531 -1,8072 -93,0197 1,6E-15 3,24E+15 3,2E+15 -0,3468

Powierzchnia 3,5232 0,7498 -0,6643 -1,3813 -1,8912 -93,0197 4,6149 -1,0789 -0,5216 -0,0969

Zabudowa 2E+15 0,0544 0,5903 0,0345 8,7E-17 2,2E-14 3,6278 -4,66E+15 3,2E+15 0,2792
Energia
elektryczna 4,3E+15 -0,0128 -8,7E+15 -0,9147 0,8953 -30,9771 0,7361 3,24E+15 -8,6E+15 -0,1818

Instalacja
wodna -4,3E+15 -0,1035 -6,4E+15 0,1846 0,3164 6,8559 -0,7658 1J4E+15 -8,8E+14 -2,3E+15
Instalacja
sanitarna 4,3E+] 5 -0,0519 -1,2E+15 -0,1909 -2,2025 6,8559 0,9803 1,9230 8,8E+14 0,6131
Instalacja
gazowa -4,3E+15 -0,0532 1,5E+16 -0,0644 0,8953 -30,9771 0,0218 -1,7E+15 1,2E+16 2,3E+15

CO miejskie -0,2040 0,1464 1,4E+15 0,4496 0,0000 0,3132 0,0218 0,0000 -0,2285 0,0584

Nawierzchnia -0,7959 0,0783 1,4E+15 -0,1670 -0,7117 -30,9771 -4,7993 0,3739 -1,0393 -0,2247
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Wartość
progowa -0,1662 -0,5661 0,8153 -0,6315 -0,3837 -1,01E+15 7,9E+14 -2,9296 -1,3E+17

Powierzchnia 59,1485 -0,3932 0,5290 -0,1380 0,1992 -0,9865 -0,4543 -0,6065 0,3907

Zabudowa -58,9302 -0,1068 -0,3359 0,0798 -0,5550 0,718965 -0,2009 2,2491 -0,9987
Energia
elektryczna

0,2132 0,0753 0,2096 -0,1508 -0,2746 -1,01E+15 -6,6E+13 -1,6E+16 -8E+16

Instalacja
wodna 0,2489 -0,1200 -2,6E+15 -0,0787 0,6134 -3,41E+14 2,4E+15 -8,7E+15 -1,9E+17
Instalacja
sanitarna -1,2E-15 0,0688 -0,1193 0,0842 -0,2921 -0,04363 -0,1632 -1,4E+16 0,0000
Instalacja
gazowa -0,0358 0,2221 2,6E+15 -0,0346 0,4357 -0,289 -7,9E+14 3,9E+16 -4,7E+16

CO miejskie 0,0000 -8/7E+14 1,6E+15 -0,0194 -1,6E-17 0,000 -0,1661 0,2255 0,0000

Nawierzchnia -0,2418 -0,0220 -0,3263 -0,0774 0,5974 -0,1033 -7,9E+14 2,9296 5,9E+16

Źródło: obliczenia własne.
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Wynika z niej, że przyjmując założenie o liniowej zależności, najczęściej 
największy wpływ na kształtowanie się wartości nieruchomości miałoby 
uzbrojenie nieruchomości w instalacje wodną (Arkońskie, Warszewo, 
Zdroje i Żydówce) i instalację sanitarną (Arkońskie, Krzekowo, Pomo
rzany i Stołczyn), a w dalszej kolejności dostęp do energii elektrycznej 
(Arkońskie, Podjuchy. Wielgowo), instalacji gazowej (Arkońskie, Gra- 
bowo-Drzetowo, Żelechów o), miejskiego centralnego ogrzewania (Po
godno, Pomorzany, Stołczyn) oraz powierzchnia danej nieruchomości 
(Dąbie, Gumieńce, Niebuszewo). Bezpośredni dostęp nieruchomości 
gruntowej do ulicy miał największy wpływ na wartość nieruchomości 
tylko w dzielnicach Słoneczne i Płonią, natomiast to, czy dana nierucho
mość była zabudowana czy niezabudowana, miało największy wpływ 
tylko w dzielnicy Skolwin. Wynika z tego, że w niektórych obszarach 
miasta Szczecina jednakowy wpływ na wartość nieruchomości miało 
klika czynników. Dotyczy to między innymi dzielnicy Arkońskie, gdzie 
wartość nieruchomości tak samo silnie zależała od tego, czy nierucho
mość była uzbrojona w takie media, jak energia elektryczna oraz instala
cja gazowa i sanitarna. W większości jednak przypadków zmienne obja
śniające miały różny wpływ na kształtowanie się wartości rynkowej nie
ruchomości gruntowych.

Przyjęcie a priori założenia o uwzględnieniu w zbiorze zmiennych 
objaśniających wszystkich czynników opisujących badane nieruchomości 
skutkuje pojawieniem się zerowych wartości wag, które oznaczają brak 
jakiejkolwiek zależności wartości nieruchomości od danego czynnika. 
Mamy z tym do czynienia między innymi w przypadku wpływu na 
kształtowanie się wartości nieruchomości miejskiego ogrzewania w ta
kich dzielnicach, jak Krzekowo, Podjuchy, Skolwin, Wielgowo czy Ży
dówce, czyli w dzielnicach w których medium to występuje sporadycznie 
lubw ogóle go brak. Z tego powodu przy budowie sztucznych sieci neu
ronowych (podobnie jak w przypadku budowy modelu ekonometryczne- 
go) należy w zbiorze zmiennych objaśniających uwzględnić tylko te 
zmienne, które w istotny sposób wpływają na kształtowanie się zmiennej 
objaśnianej. Uwzględnienie przy budowie liniowych sztucznych sieci 
neuronowych optymalnego dla danej sieci zbioru zmiennych objaśniają
cych spowodowało otrzymanie zadowalających rezultatów dla takich 
dzielnic, jak Dąbie, Grabowo-Drzetowo, Płonią, Pogodno, Skolwin, Sło
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neczne i Zdroje, czyli dla 7 na 19 rozpatrywanych dzielnic. Zmienne, 
które uwzględniono przy budowie sieci opisujących kształtowanie się 
wartości nieruchomości w tych dzielnicach i odpowiadające im wartości 
wag przedstawiono w tabeli 4.10. Wynika z niej, że w przypadku założe
nia liniowej zależności wartości nieruchomości od rozpatrywanych 
zmiennych praktycznie w żadnym obszarze miasta w zbiorze zmiennych 
objaśniających nie należy uwzględniać tego, czy nieruchomość jest poło
żona przy drodze utwardzonej, czy nie. Niewielkie znaczenie ma również 
uzbrojenie nieruchomości w instalacje sanitarną (dotyczy to tylko dziel
nicy Zdroje, dla której wszystkie zmienne, poza wcześniej omówioną, 
znajdują się w zbiorze zmiennych objaśniających) oraz CO miejskiego 
(Zdroje i Pogodno). W Grabowie-Drzetowie zbudowana sieć została zre
dukowana w warstwie wejściowej tylko do jednego neuronu, który poda
je informacje o tym, czy nieruchomość ma dostęp do instalacji gazowej. 
Podobnie została zredukowana sieć opisująca kształtowanie się wartości 
nieruchomości w Płoni; w warstwie wejściowej występują tylko dwa 
neurony: jeden podający na sieć informacje o powierzchni nieruchomo
ści, a drugi o ewentualnym uzbrojeniu nieruchomości w instalacje wod
ną.

Tabela 4.10. Wykaz dzielnic oraz wartości wag sieci liniowych dobrze opisują-
cych kszta: towanie się wartości nieruchomości gruntowych

Dąbie Grabowo-
-Drzetowo Płonią Pogodno Skolwin Słoneczne Zdroje

Wartość
progowa -0,4238 -0,0324 -0,5838 -0,0195 -0,3724 -0,6253 -0,8833

Powierzchnia X X 0,2314 X 10,9227 -0,3586 -0,1892
Zabudowa 0,0949 X X X -10,9805 -0,1172 0,2918
Energia elekt. -0,0798 X X -1,3E+14 -0,3989 0,0391 4,6E+14
Instalacja wodna -0,0624 X 0,1814 -0,0541 X 0,1090 2,6E+15
Instalacja
sanitarna X X X X X X -0,4633

Instalacja
gazowa -0,1232 0,7115 X 1,3E+14 X X -3E+15

CO miejskie X X X -0,5266 X X 0,1956
Nawierzchnia X X X X X X X

Źródło: obliczenia własne.
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W badaniu wartości nieruchomości gruntowych nieco lepsze własności 
aproksymujące wykazują sieci neuronowe wykorzystujące neurony o ra
dialnych funkcjach aktywacji (GRNN oraz RBF). W sieciach realizują
cych regresję uogólnioną uwzględnienie wszystkich zmiennych objaśnia
jących pozwoliło na zbudowanie sieci właściwie opisujących wartość 
badanych nieruchomości w Dąbiu i Grabowie-Drzetowie. Sieci typu 
GRNN ze względu na ich własności (konieczność reprezentowania każ
dej danej przez jeden neuron radialny w pierwszej warstwie ukrytej), 
mogą charakteryzować się znacznymi rozmiarami (por. rys. 4.6-4.7).

Rys. 4.6. Sieć typu GRNN dla dzielnicy Dąbie i wszystkich zmiennych wej
ściowych

źródło: opracowanie własne

Rys. 4.7. Sieć typu GRNN dla dzielnicy Grabowo-Drzetowo i wszystkich 
zmiennych wejściowych 

Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku Dąbia przy ośmiu neuronach w warstwie wejściowej, 
osiemnastu w pierwszej warstwie ukrytej, dwóch w drugiej warstwie 
ukrytej i jednym w warstwie wyjściowej należało oszacować wartości 
183 wag (łącznie z wartościami progowymi) natomiast w przypadku 
Grabowa-Drzetowa z dziesięcioma neuronami w pierwszej warstwie 
ukrytej -111 wartości wag. Mierniki opisujące powyższe sieci wskazują 
na umiarkowanie dobre opisywanie kształtowania się wartości nierucho
mości w omawianych dzielnicach (iloraz odchyleń standardowych dla 
błędów i danych walidacyjnych poniżej 0,55). Pełne charakterystyki 
liczbowe opisujące powyższe sieci Przedstawiono w tabeli 4.11.

Tabela 4.11. Charakterystyki liczbowe sieci GRNN dla Dąbia i Grabowa- 
Drzetowa (wszystkie zmienne wejściowe)_________________________

Dąbie Grabowo-Drzetowo
dane

uczące
dane

walidacyjne
dane

testujące
dane

uczące
dane

walidacyjne
dane

testujące
Średnia 53,3144 45,5871 47,3989 84,9847 96,8009 137,0600
Odchylenie
standardowe 20,9303 12,4489 8,0746 25,1585 16,5355 71,3364

Średni błąd -0,8423 6,8378 2,6696 0,7938 -12,7514 -56,7930
Odchylenie 
standardowe błędu 16,5518 6,7490 8,6642 20,9369 6,1655 79,7178

Średni błąd
bezwzględny 10,3098 7,3627 8,2880 17,7015 12,7514 56,7930

Iloraz odchyleń 
standardowych 0,7908 0,5421 1,0730 0,8322 0,3729 1,1175

Współczynnik
korelacji 0,6603 0,8454 0,1077 0,6275 0,9937 -0,8947

RMS 16,1100 9,3400 8,5940 19,8800 13,8200 89,4000

Źródło: obliczenia własne.

Zdecydowanie lepsze rezultaty dała budowa sieci typu GRNN, gdy 
zrezygnowano z uwzględnienia a priori wszystkich zmiennych objaśnia
jących. Dla optymalnego zbioru zmiennych objaśniających (innego dla 
każdej dzielnicy) otrzymano 13 sieci realizujących regresję uogólnioną o 
zadowalających własnościach aproksymacyjnych. W każdym przypadku 
do zbioru zmiennych objaśniających weszła zmienna opisująca po
wierzchnię nieruchomości. Często istotne znaczenie dla kształtowania się
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wartości miały zmienne informujące o uzbrojeniu nieruchomości w insta
lację elektryczną, wodną i gazową, natomiast stosunkowo najrzadziej 
należało uwzględnić występującą ewentualnie zabudowę nieruchomości, 
jej uzbrojenie w instalację sanitarną i rodzaj nawierzchni drogi, przy któ
rej była zlokalizowana nieruchomość. Przy wycenie nieruchomości zlo
kalizowanych na terenie Wielgowa należało uwzględnić wszystkie, 
oprócz rodzaju nawierzchni drogi, jaj atrybuty, natomiast w dzielnicach 
Arkoński, Słoneczne i Śródmieście tylko trzy: powierzchnię, dostęp do 
energii elektrycznej i to, czy nieruchomość jest zlokalizowana bezpo
średnio przy ulicy o twardej nawierzchni czy nie.

Tabela 4.12. Optymalne zmienne opisujące kształtowanie się wartości
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Powierzchnia 4- + + + + + + 4- + 4- + 4- 4-

Zabudowa 4- + + 4- 4-

Energia elekt. 4- + + + + + 4- + +
Instalacja wodna + 4- + + + + 4- 4-

Instalacja sanitarna + + + 4- 4-

Instalacja gazowa + 4- + + + + 4-

CO miejskie + + + + + 4-

Nawierzchnia + + + 4- 4-

Źródło: opracowanie własne.

Przyglądając się statystykom opisującym jakość otrzymanych sieci 
GRNN (por. tab. 4.13), należy stwierdzić na podstawie wskaźnika okre
ślającego iloraz odchylenia standardowego błędu i odchylenia standar
dowego otrzymanego dla wartości danych, że sieci te w miarę dobrze 
opisuje kształtowanie się wartości nieruchomości w dzielnicach Pogod
no, Płonią, Wielgowo i Arkońskie. W dzielnicy Śródmieście wartość 
wskaźnika, wynosząca 0,888, świadczy tylko o nieco lepszych wynikach 
uzyskanych przy wykorzystaniu do szacowania wartości nieruchomości 
sztucznych sieci neuronowych niż przyjęcie założenia, że wartości
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wszystkich nieruchomości znajdujących się w tej dzielnicy są na jedna
kowym poziomie, równym średniej arytmetycznej. Przeprowadzone ba
dania wskazują jednak, że jest to jedyny przypadek, w którym sztuczna 
sieć neuronowa może być wykorzystana do badania wartości nierucho
mości znajdujących się w Śródmieściu (wszystkie pozostałe sieci budo
wane dla tej dzielnicy, generowały wartości daleko odbiegające od ocze
kiwanych, co było podstawą do ich zdyskwalifikowania). W pozostałych 
dzielnicach, wartość wskaźnika wahała się od 0,6 do 0,8 co świadczy 
o umiarkowanej jakości sieci. Z drugiej strony w żadnym przypadku 
średni błąd generowany przez sieć nie przekroczył 20% przeciętnej war
tości zmiennej objaśnianej.

Tabela 4.13. Charakterystyki liczbowe sieci GRNN dla optymalnego zbioru
zmiennych wejściowych (dla zbioru danych walidacyjnych)
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Średnia 66,519 47,801 91,055 24,000 37,466 68,571 69,882 25,800 43,189 107,588 24,232 48,090 58,199

Odchylenie
standardowe

4,558 12,861 24,490 1,420 3,701 5,300 24,721 1,272 15,026 17,348 0,797 6,834 3,823

Średni błąd 0,082 3,262 -0,535 -0,099 1,907 0,805 -3,528 0,027 -1,607 3,732 -0,155 0,899 1,575

Odchylenie
standardowe
błędu

1,975 9,207 18,497 0,484 2,505 1,514 19,615 1,006 5,894 15,405 0,300 5,256 2,361

Średni błąd 
bezwzględny 1,099 7,996 12,139 0,406 2,135 1,529 14,924 0,711 4,353 12,088 0,212 3,198 2,161

Iloraz odchy
leń standar
dowych

0,433 0,716 0,755 0,341 0,677 0,286 0,793 0,791 0,392 0,888 0,376 0,769 0,618

Współczynnik
korelacji

0,912 0,700 0,685 0,954 0,968 0,961 0,771 1,000 0,920 0,464 1,000 0,654 0,849

RMS 0,539 9,273 16,030 0,408 2,796 1,617 18,250 0,712 5,743 15,600 0,263 4,786 2,634

Źródło: obliczenia własne.

W przypadku drugiego rodzaju sztucznych sieci neuronowych, wyko
rzystujących w warstwie ukrytej neurony o radialnych funkcjach aktywa
cji, czyli sieci RBF, uzyskane wyniki świadczą o ich większych właści
wościach aproksymacyjnych i to zarówno w przypadku uwzględnienia a 
priori wszystkich zmiennych objaśniających (większa ilość „dobrych”
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sieci), jak i tylko optymalnej ich kombinacji (lepsze charakterystyki licz
bowe tych sieci). Budując sieć w oparciu o wszystkie zmienne wejścio
we, otrzymano 6 sieci, które można uznać za właściwie opisujące badaną 
rzeczywistość (w przypadku trzech iloraz odchyleń standardowych błędu 
i danych wynosił od 0,41 do 0,44, w trzech pozostałych od 0,6 do 0,7), 
jednak żadna z nich nie uwzględniała dzielnic dobrze opisywanych (przy 
uwzględnieniu wszystkich danych wejściowych) przez sieci typu GRNN. 
Występującymi wówczas dzielnicami były: Niebuszewo, Płonią, Podju- 
chy, Pogodno, Pomorzany i Skolwin. Skonstruowane sieci RBF charakte
ryzowały się również niewielkim udziałem błędu szacunku (reprezento
wanego przez błąd średniokwadratowy) w przeciętnej wartości nieru
chomości występujących na danym obszarze. Wynosił on od 2,5% dla 
Podjuch (średnia wartość lm2 nieruchomości 40,20 zł przy przeciętnej 
różnicy między wartościami empirycznymi a generowanymi przez sieć 
wynoszącej 0,99 zł) do 12,1% dla Niebuszewa (średnia wartość = 58,62, 
RMS = 7,12). Jedynie na Pomorzanach wartość ta nieco odbiegała od 
pozostałych i kształtowała się na poziomie 26,4%, co jednak nie jest pod
stawą do dyskwalifikacji tej sieci. Szczegółowe charakterystyki liczbowe 
omawianych sieci zaprezentowano w tabeli 4.14.

Tabela 4.14. Charakterystyki liczbowe sieci RBF dla dzielnic Niebuszewo, 
Płonią, Podjuchy, Pogodno, Pomorzany oraz Skolwin

(wszystkie zmienne we jściowe, dane wal idący jne)
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średnia 58,62 26,01 40,20 68,80 64,11 24,25
Odchylenie standardowe 0,654 1,581 1,646 4,690 25,050 3,464
Średni błąd 7,117 -2,339 -0,478 2,723 -9,929 0,073
Odchylenie standardowe błędu 0,284 1,094 1,062 1,941 15,000 1,453
Średni błąd bezwzględny 7,117 2,339 0,786 2,723 12,67 1,027
Iloraz odchyleń standardowych 0,434 0,692 0,645 0,414 0,599 0,419
Współczynnik korelacji 1,000 0,804 0,770 0,937 0,854 1,000
RMS 7,12 2,504 0,990 3,262 16,910 1,030

Źródło: obliczenia własne.
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Uwzględnienie tylko optymalnej kombinacji zmiennych objaśniają
cych w trakcie budowy sieci RBF spowodowało nie tylko poprawę jako
ści sieci dla już omówionych dzielnic, ale również umożliw iło otrzyma
nie poprawnie zbudowanych sieci dla kolejnych pięciu dzielnic: Dąbia, 
Krzekowa, Wielgowa, Zdrów i Żelechowa. Można zatem zauważyć, 
że na 11 wymienionych dzielnic 9 było już właściwie opisywanych przez 
sieci typu GRNN (wszystkie oprócz Krzekowa i Niebuszewa), lecz są 
dzielnice, dla których nie można zastosować sieci neuronowych wyko
rzystujących neurony o radialnych funkcjach aktywacji do opisu kształ
towania się wartości nieruchomości zlokalizowanych na ich terenie 
(Gumieńce, Stołczyn, Warszewo). Może to świadczyć o występowaniu 
zupełnie odmiennych postaci funkcji opisujących badane zależności 
w różnych obszarach jednego miasta. Zmienne, które weszły w skład 
optymalnej kombinacji zmiennych objaśniających wartość nieruchomo
ści w poszczególnych dzielnicach Szczecina, przedstawiono w tabeli 
4.15.

Tabela 4.15. Optymalne zmienne opisujące kształtowanie się wartości
nieruchomości gruntowych w przypadku sieci RBF
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Powierzchnia + + + + + + + + + +
Zabudowa + + + + + + + +
Energia elektryczna + + + + + 4~ +
Instalacja wodna + + + + + + +
Instalacja sanitarna + + + + + + +
Instalacja gazowa + + + + +
CO miejskie + 4- + +
Nawierzchnia + + + + + +

Źródło: opracowanie własne.

Oznacza to dość dużą zmianę (w porównaniu z siecią GRNN) zbioru 
zmiennych objaśniających w takich dzielnicach, jak m.in. Płonią 
(7 zmian na 8 możliwych), Podjuchy, Pogodno, Skolwin, Zdroje i Żele-
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chowo (4 zmiany w zbiorze optymalnych zmiennych objaśniających). 
Najczęściej zmiany dotyczyły ewentualnego uwzględnienia wśród 
zmiennych objaśniających zmiennej CO miejskie (w siedmiu na 9 przy
padków), oraz instalacja wodna i sanitarna (w sześciu przypadkach). Po
równanie mierników dobroci obu rodzajów sieci opartych na neuronach 
radialnych nie pozwala jednoznaczne stwierdzić, która z nich lepiej opi
suje rozważane zjawisko. W przypadku analizy wartości statystyk licz
bowych charakteryzujących sieci dla tych samych dzielnic występuje 
lekka przewaga sieci typu RBF; w sześciu na 9 przypadków wartość ilo
razu odchyleń standardowych obliczonych dla błędów i danych (czyli 
wskaźnika najlepiej opisującego jakość sztucznych sieci neuronowych) 
jest mniejsza w sieci RBF niż sieci typu GRNN. Przeciętna różnica, wy
nosząca tylko 0,0008, jest jednak korzystniejsza w sieci typu GRNN. 
Zbudowane sieci RBF wymagały średnio pięć neuronów wejściowych, 
chociaż dla takich dzielnic jak Dąbie, Pomorzany czy Skolwin, należało 
uwzględnić 7 spośród ośmiu zmiennych objaśniających. Na drugim bie
gunie znalazła się dzielnica Żelechowo, dla której sieć RBF do właści
wego opisania kształtowania się wartości nieruchomości wymagała 
podania informacji o powierzchni nieruchomości i o tym, czy nierucho
mość jest zabudowana, czy niezabudowana. Oprócz dzielnicy Płonią 
wszystkie pozostałe wymagały podania informacji o powierzchni nieru
chomości. Do równie często wymaganych należała informacja o ewentu
alnej zabudowie (w dziewięciu przypadkach na 11) oraz uzbrojeniu nie
ruchomości w instalacje elektryczną, wodną czy sanitarną (w siedmiu 
dzielnicach). Jakość otrzymanych sieci RBF prezentują wskaźniki zebra
ne w tabeli 4.16. Wynika z nich, że bardzo dobrze została opisana war
tość nieruchomości w dzielnicach Krzekowo (iloraz odchyleń standar
dowych dla błędów i danych 0,087 oraz udział wartości RMS w średnim 
poziomie zmiennej objaśnianej nieco ponad 2%) i Skolwin (odpowiednio 
0,19 i 1,4%). W żadnym jednak przypadku udział pierwiastka z uśred
nionej wartości kwadratów błędów obliczonych dla poszczególnych 
przypadków (RMS) nie przekroczył 20% średniej wartości nieruchomo
ści gruntowych w dzielnicy, dla której została zbudowana sieć. Ze 
względu na wartość ilorazu odchyleń standardowych obliczonych dla 
błędów i danych, który najczęściej przyjmował wartości z przedziału 0,6- 
0,8, jakość większości z tych sieci można uznać za umiarkowaną.
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Tabela 4.16. Charakterystyki liczbowe sieci RBF dla optymalnego zbioru
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Średnia 46,73 53,11 63,18 24,27 37,43 64,06 58,06 24,07 24,57 54,06 60,96

Odchylenie standardowe 13,81 7,30 5,75 3,92 3,27 6,24 12,36 2,16 1,03 6,05 5,09

Średni błąd 0,137 -0,981 1,348 0,676 0,222 0,639 2,744 -0,180 -1,137 1,430 -0,178

Odchylenie standardowe 
błędu

9,759 0,635 2,138 1,013 2,130 4,762 8,116 0,411 0,752 3,659 4,066

Średni błąd bezwzględny 7,402 0,981 1,512 0,973 1,518 3,390 6,140 0,290 1,137 3,158 3,245

Iloraz odchyleń standar
dowych

0,707 0,087 0,372 0,259 0,651 0,763 0,657 0,190 0,730 0,605 0,799

Współczynnik korelacji 0,726 1,000 1,000 0,992 0,986 0,722 0,818 1,000 1,000 0,81 0,624

RMS 9,201 1,110 2,026 1,068 1,754 4,455 7,901 0,342 1,255 3,571 3,641

Źródło: obliczenia własne.

Czwartym typem sieci uwzględnionych w próbie opisu kształtowania 
się wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w poszczególnych 
rejonach miasta były perceptrony wielowarstwowe MLP. W badaniach 
uwzględniono perceptrony trzywarstwowe (jedna warstwa wejściowa, 
jedna warstwa ukryta i warstwa wyjściowa) i cztero warstwo we (warstwa 
wejściowa, dwie warstwy ukryte oraz warstwa wyjściowa). W procesie 
konstruowania sieci MLP dla każdego rejonu zbudowano oba rodzaje 
sieci, a następnie do dalszej analizy wybrano tę, która miała lepsze wła
ściwości aproksymacyjne.

Wyniki uzyskane w toku przeprowadzonych badań wskazują na duże 
możliwości wykorzystania sieci typu MLP do analizy wartości nieru
chomości. Na 19 rozpatrywanych obszarów miasta Szczecina w 18 przy
padkach zbudowane sieci MLP charakteryzowały się zadowalającymi 
własnościami i to zarówno wówczas, gdy uwzględniono a priori w zbio
rze zmiennych objaśniających wszystkie atrybuty nieruchomości, jak 
i optymalną ich kombinację. Jedynie w dzielnicy Śródmieście nie otrzy
mano sztucznej sieci neuronowej typu MLP, która charakteryzowałaby 
się dobrymi własnościami. Są obszary miasta, dla których tylko percep
trony wielowarstwowe (spośród rozpatrywanych w niniejszej pracy sieci
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neuronowych) umożliwiają właściwe opisanie kształtowania się wartości 
nieruchomości. Do tych obszarów należy zaliczyć Gumieńce, Stołczyn, 
Warszewo oraz Żydówce. Tylko w trzech przypadkach opisanie kształ
towania się wartości nieruchomości dawało lepsze rezultaty przy zasto
sowaniu perceptronu czterowarstwowego niż trzy warstwowego. Doty
czyło to takich rejonów, jak Gumieńce, Płonią i Żydówce. Znakomitymi 
własnościami aproksymacyjnymi charakteryzują się sieci zbudowane dla 
Żydowiec, Krzekowa i Płoni (iloraz odchyleń standardowych poniżej 
0,1), dobre własności mają sieci opisujące wartość nieruchomości w ta
kich dzielnicach jak Arkońskie, Niebuszewo, Podjuchy, Skolwin, Stoł
czyn, Warszewo, Wielgowo i Zdroje (wskaźnik poniżej 0,5). W przypad
ku pozostały ch sieci wartość ta nie przekraczała 0,8.

Tabela 4.17. Charakterystyki liczbowe sieci MLP (wszystkie zmienne wejścio
we, dane walidacyjne) _____ _____ _____ __________
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Liczba warstw w percep
tronie

3 3 3 4 3 3 4 3 3

Liczba neuronów 
w I warstwie ukrytej

13 20 13 12 13 20 13 31 20

Liczba neuronów w II 
warstwie ukrytej

nd nd nd 11 nd nd 13 nd nd

Średnia 66,65 41,45 92,46 62,92 53,66 58,63 24,02 38,43 72,96

Odchylenie standardowe 5,6301 10,9120 25,4080 4,6454 7,9270 0,6797 0,6730 0,7235 11,0270

Średni błąd 0,5065 1,2904 2,2745 0,2000 -0,3010 -0,2020 -0,0330 0,0873 0,7936

Odchylenie standardowe 
błędu

2,7707 8,4826 20,1230 3,5890 0,5766 0,0799 0,0059 0,1491 6,4677

Średni błąd bezwzględny 1,9386 6,8881 12,9300 2,7952 0,5167 0,2022 0,0331 0,1278 4,8539

Iloraz odchyleń standar
dowych

0,4921 0,7773 0,792 0,7726 0,0727 0,1176 0,0087 0,2060 0,5865

Współczynnik korelacji 0,931 0,685 0,616 0,651 0,999 1,000 1,000 0,980 0,867

RMS 2,318 8,101 17,570 3,411 0,559 0,210 0,033 0,150 6,040
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cd. tabeli 4.17.
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Liczba warstw w 
perceptronie

3 3 3 3 3 3 3 3 4

Liczba neuronów w I 
warstwie ukrytej

20 20 13 47 47 20 8 20 8

Liczba neuronów w II 
warstwie ukrytej

nd nd nd nd nd nd nd nd 8

Średnia 67,89 22,05 48,37 39,01 66,33 22,60 52,76 61,50 28,00
Odchylenie standar
dowe

26,3670 0,3528 11,8210 4,3238 7,4705 2,2582 5,5998 6,3373 2,2451

Średni błąd 0,4543 0,0900 0,7679 -0,2130 0,2216 0,1373 -0,6140 0,2674 -0,7540
Odchylenie standar
dowe błędu

15,0850 0,0604 7,4819 0,6348 1,2202 1,0462 0,6416 4,1895 0,055

Średni błąd bez
względny

9,8493 0,0900 6,1265 0,5469 0,9714 0,7398 0,6140 3,1355 0,0457

Iloraz odchyleń stan
dardowych

0,5721 0,1712 0,6329 0,1468 0,1633 0,4633 0,1146 0,6611 0,0204

Współczynnik korela
cji

0,830 1,000 0,779 0,998 0,993 1,000 0,997 0,762 1,000

RMS 13,780 1,000 7,041 0,560 1,021 0,752 0,841 3,757 0,061

Źródło: obliczenia własne.

O jakości powyższych sieci świadczy również mały udział wartości 
wskaźnika RMS w średnim poziomie wartości nieruchomości grunto
wych. Najwyższą wartość, wynoszącą 20,3%, zaobserwowano na Pomo
rzanach, nieco mniejszą w Dąbiu (19,55%), Grabowie-Drzetowie (19%) 
i na Słonecznym (14,56%). We wszystkich pozostałych dzielnicach 
udział ten nie przekroczył 8,5%. Również współczynnik korelacji bada
jący zależność między wartościami wyznaczanymi przez sieć a warto
ściami rzeczywiście występującymi świadczy o dobrych właściwościach 
rozważanych sieci. Uwzględnienie jednak w zbiorze zmiennych obja
śniających tylko tych czynników, które w danych rejonach miasta istot
nie wpływały na wartość nieruchomości, nie tylko najczęściej zmniejsza
ło rozmiary tak otrzymanych sieci (a przez to zmniejszało liczbę parame
trów - wag, które należy dla danej sieci oszacować, co przyspiesza proces 
uczenia sieci), ale są również przykłady wzrostu jakości tych sieci.
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Tabela 4.18. Optymalne zmienne opisujące kształtowanie się wartości nieru-
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Powierzchnia + + + + + + + + + + + + + + + + +
Zabudowa + + + + + + + + + + + +
Energia elektryczna + + + + + + + + + + + + + +
Instalacja wodna + + + + + + + + + + +
Instalacja sanitarna + + + + + + + + +
Instalacja gazowa + + + -u + + + + + + + +
CO miejskie + + + + +
Nawierzchnia + + + + + + + +

źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.19. Charakterystyki liczbowe sieci MLP (optymalny zbiór zmiennych 
wejściowych, dane walidacyjne)______________ ______ ______ ______
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Liczba warstw 
w perceptronie

3 3 4 3 4 3 3 3 4

Liczba neuronów 
w I warstwie ukrytej

13 7 9 6 20 6 11 6 3

Liczba neuronów 
w II warstwie ukrytej

nd nd 13 nd 12 nd nd nd 3

Średnia 65.47 50,64 89,19 66,00 54,61 78,11 24,70 39,63 72,81

Odchylenie standar
dowe

4,7339 9,3272 20,7970 4,6157 9,1383 26,8600 2,7097 1,3574 10,0425

Średni błąd 0,1811 0,9394 2,0001 0,4787 -0,0370 -0,8180 -1,1690 -0,0152 1,0013

Odchylenie standar
dowe błędu

0,9268 3,4205 4,1962 3,3853 1,0520 0,4007 1,7503 0,4018 7,1675

Średni błąd bez
względny

0,6530 2,5485 3,7092 2,7049 0,7965 0,8176 1,2141 0,3041 4,8331

Iloraz odchyleń stan
dardowych

0,1958 0,3667 0,2018 0,7334 0,1151 0,0149 0,6459 0,2960 0,7137

Współczynnik korela
cji

1,000 0,933 0,982 0,684 0,993 1,000 1,000 1,000 0,718

RMS 0,778 3,359 4,148 3,247 0,860 0,865 1,847 0,328 6,711
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cd. tabela 4.19.
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Liczba warstw 
w perceptronie

3 3 4 4 3 3 3 3 3

Liczba neuronów 
w I warstwie ukrytej

6 2 13 13 4 8 15 3 6

Liczba neuronów 
w II warstwie ukrytej

nd nd 10 6 nd nd nd nd nd

Średnia 67,79 22,17 48,99 34,43 67,64 24,60 52,45 60,90 22,95

Odchylenie standar
dowe

7,2554 0,5228 11,1160 4,3050 6,3907 0,5690 5,5339 4,7502 7,1419

Średni błąd 1,7945 -0,0950 0,4664 2,0235 0,3486 -0,0020 0,2357 0,0541 0,0238

Odchylenie standar
dowe błędu

4,8279 0,1707 3,5320 2,1016 3,8403 0,0003 0,5557 3,5474 0,0191

Średni błąd bez
względny

3,6908 0,1207 2,9397 2,2632 2,7033 0,0015 0,4756 2,3800 0,0238

Iloraz odchyleń stan
dardowych

0,6654 0,3266 0,3177 0,4882 0,6009 0,0006 0,1004 0,7468 0,0027

Współczynnik korela
cji

0,840 1,000 0,950 0,889 0,999 1,000 0,996 0,676 1,000

RMS 4,759 0,154 3,337 2,653 3,155 0,002 0,550 3,173 0,027

nd - nie dotyczy, 
źródło: obliczenia własne.

Porównując charakterystyki liczbowe obu sieci, można zauważyć, 
że uwzględnienie tylko optymalnego zbioru atrybutów nieruchomości 
jedynie w pięciu przypadkach spowodowało wzrost wielkości sieci (naj
częściej z powodu konieczności dodania drugiej warstwy ukrytej), nato
miast w siedmiu poprawiło jakość sieci (iloraz odchyleń standardowych) 
nawet o 99,73% (Żydówce). W wielu przypadkach nastąpił również 
wzrost wartości ilorazu odchyleń standardowych, dochodzący nawet do 
7300% (Płonią), jednak tak duży procentowy wzrost był najczęściej 
spowodowany bardzo małą początkową wartością tego wskaźnika 
(w przypadku sieci zbudowanej w oparciu o wszystkie zmienne wartość 
ta dla Płoni wynosiła 0,009, natomiast przy uwzględnieniu optymalnego 
zbioru zmiennych - 0,646). W żadnym przypadku wartość tego wskaźni
ka nie przekroczyła poziomu 0,75. Zestawienie poziomu zmian w mier
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nikach opisujących jakość sztucznych sieci neuronowych przedstawiono 
w tabeli 4.20.

Tabela 4.20. Różnice w poziomach miar charakteryzujących sieci MLP dla
pełnego i optymalnego zł Dioru zmiennyc i wejściowych
<L>
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Średni błąd
r%i

-6425 -27,20 -12,06 139,36 -87,65 304,42 3434,22 -117,38 26,18

Odchylenie 
standardowe 
błędu [%]

-66.55 -59,68 -79,15 -5,68 82,46 401,39 29677,14 169,54 10,82

Średni błąd 
bezwzględny 
[%]

-66,31 -63,00 -71,31 -3,23 54,16 304,42 3569,03 137,96 -0,43

Iloraz odchy
leń standardo
wych [%]

-60,22 -52,82 -74,52' -5,07 58,26 -87,31 7295,77 43,67 21,69

Współczynnik 
korelacji [%]

7,39 36,08 59,41 4,99 -0,57 0,00 0,00 2,02 -17,17

RMS r%i -66,43 -58,54 -76,39 -4,81 53,84 312,24 5423,33 119,23 11,11
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Średni błąd 
[%1

1497,03 480,66 1347,59 -2118,90 2783,49 314,45 -1001,28 1676,41 29907,98

Odchylenie 
standardowe 
błędu [%1

-88,10 -258,12 -93,77 218,77 -71,43 -100,15 -63,27 -98,71 24,77

Średni błąd 
bezwzględny
r%i

-50,98 89,64 -42,35 284,30 295,35 -99,95 -9,50 13,14 -19,70

Iloraz odchy
leń standardo
wych [%]

545,11 -29,48 364,48 1441,60 1554,98 -99,67 315,11 260,02 782,60

Współczynnik 
korelacji [%]

-19,80 -67,34 -59,23 -51,11 -39,48 -99,94 -89,93 -1,93 -99,73

RMS [%] -93,90 903,51 -86,51 58,64 -2,20 32,91 18,46 -82,00 3549.64

Źródło: obliczenia własne.
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W dotychczasowych rozważaniach nad możliwościami wykorzysta
nia właściwości sztucznych sieci neuronowych do określenia wartości 
rynkowej nieruchomości gruntowych badania przeprowadzano dla za
sadniczo najmniejszego z możliwych do analizy rynków lokalnych - dla 
poszczególnych dzielnic miasta4 5. W następnym etapie podjęto próbę bu
dowy sieci opisującej wartość nieruchomości gruntowych w całym mie
ście Szczecinie, uwzględniając jednak jako atrybut dzielnicę, w której 
znajduje się dana nieruchomość. Ze względu na nominalny charakter 
zmiennej zawierającej nazwy poszczególnych dzielnic3, na etapie pre- 
processingu kodowanie zastosowano jeden z n. Spowodowało to zwięk
szenie neuronów występujących w warstwie wejściowej (do 24) i wzrost 
liczby szacowanych parametrów (wag), jednak jakość otrzymanych sieci 
zrekompensowała poniesione nakłady. Zarówno sieć liniowa, jak i sieci 
typy GRNN, RBF oraz MLP spełniały wymagania stawiane dobrym, 
sztucznym sieciom neuronowym. Najlepszą z nich okazała się sieć li
niowa, której schemat przedstawiono na rysunku 4.21. Charakterystyki 
liczbowe rozważanych sieci, przedstawione w tabeli 4.21, wskazują na 
bardzo dobrą jakość perceptronu wielowarstwowego, zawierającego 
w swojej strukturze jedną warstwę ukrytą z dziewięcioma neuronami 
oraz sieci realizującej regresję uogólnioną.

Najsłabszą z omawianych okazała się sieć RBF, mająca stosunkowo 
duże wartości ilorazów odchyleń standardowych obliczonych dla błędów 
szacunku i danych wejściowych oraz współczynnika RMS. Uwzględnie
nie w budowie sieci optymalnej kombinacji zmiennych opisujących nie
ruchomości spowodowało niewielkie zmiany jakości sieci. We wszyst
kich sztucznych sieciach w warstwie wejściowej występował neuron 
podający informację o tym, czy nieruchomość ma dostęp do instalacji 
sanitarnej. Przy określaniu wartości istotna okazała się również informa
cja o dzielnicy, z której pochodziła dana nieruchomość. Wykaz zmien

4 oczywiście można dokonać jeszcze bardziej szczegółowego podziału rynku nieru
chomości według kryterium przestrzennego i badać wartość nieruchomości w poszcze
gólnych osiedlach lub nieruchomości znajdujących się przy danej ulicy. Jednak taki 
podział, ze względu na cel badania, nie miałby większego charakteru poznawczego

5 Przy budowie sztucznej sieci opisującej wartość nieruchomości w całym mieście 
uwzględniono również te dzielnice dla których, ze względu na liczbę posiadanych da
nych, nie konstruowano odrębnych sieci (Głębokie, Golęcino-Gocław, Osów, Wyspa 
Pucka, Załom)
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nych uznanych za istotne przy budowie poszczególnych rodzajów sieci 
przedstawiono w tabeli4.22.

Tabela 4.21. Charakterystyki liczbowe sztucznych sieci neuronowych opisują
cych wartość nieruchomości gruntowych w Szczecinie (wszystkie 
dane wejściowe)_______________ _________________ ____________

Sieć liniowa Sieć GRNN

dane uczące
dane
walidacyjne

dane
testujące dane uczące

dane
walidacyjne

dane
testujące

Średnia 68,26 67.51 72,26 71.49 69,28 63,97

Odchylenie standardowe 31,3188 31,9613 33,2646 34,5360 30,0021 27.8340

Średni błąd 0,3240 -0.4657 -0,3895 0.2185 2,5222 3,5346
Odchyienie standardowe 
błędu 15,2011 14,8468 14,1460 13,8594 15,4634 15,0616

Średni błąd bezwzględny 9,1541 9,8931 10,4820 7,4857 11,0500 10,8922
Iloraz odchyleń standar
dowych 0,4854 0,4645 0,4253 0,4013 0,5154 0,5411

Współczynnik korelacji 0,874 0,886 0,905 0,916 0,862 0,858

RMS 15,170 14,790 14,900 13,830 15,600 15,410

sieć RBF sieć MLP

dane
uczące

dane
walidacyjne

dane
testujące

dane uczące
dane

walidacyjne
dane

testujące

Średnia 68,59 65,14 73,9608 67,69 70,26 70,65

Odchylenie standardowe 31,9164 30,0613 33,4922 29,2779 36,8625 32,0300

Średni błąd -3,14E-15 2,8286 -5,9503 2,3685 -1,5165 1,2187
Odchylenie standardowe 
błędu

25,9238 22,6938 30,0784 11,0715 19,3822 15,9308

Średni błąd bezwzględny 19,8818 18,1089 19,9537 8,5545 11,2995 12,0973
Iloraz odchyleń standar
dowych

0,8122 0,7549 0,8981 0,3782 0,5258 0,4974

Współczynnik korelacji 0,583 0,660 0,459 0,927 0,852 0,868

RMS 25,870 22,780 30,540 11,300 19,360 15,910

Źródło: obliczenia własne.
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Rys. 4.7. Schemat sieci liniowej opisującej wartość nieruchomości gruntowych 
w Szczecinie

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.22 Optymalne zmienne opisujące kształtowanie się war
tości nieruchomości gruntowych w Szczecinie

Sieć liniowa Sieć GRNN Sieć RBF Sieć MLP
Powierzchnia
Zabudowa +
energia elektryczna + +
Instalacja wodna +
Instalacja sanitarna + + + ' +
Instalacja gazowa + + +
CO miejskie +
Nawierzchnia +
Dzielnica + + + +

źródło: opracowanie własne.
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Tabela 4.23. Charakterystyki liczbowe sztucznych sieci neuronowych opisują
cych wartość nieruchomości gruntowych w Szczecinie (zbiór 
optymalnych zmiennych wejściowych)____________________________

Sieć ’i i owa Sieć GRNN

dane
uczące

dane
walidacyjne

dane
testujące

dane
uczące

dane
walidacyjne

dane
testujące

Średnia 67,28 70,58 71,16 68,24 71,11 68,70

Odchylenie standardowe 33,0702 30,0959 31,5400 32,1124 29,6298 34,0077

Średni błąd 0,1701 0,8084 -1,1576 2,1710 1,1639 2,1861

Odchylenie standardowe 
błędu

16,1531 12,3706 13,2010 16,9797 14,0362 15,0287

Średni błąd bezwzględny 9,5174 9,2190 9,3985 10,7105 10,3293 11,1219

Iloraz odchyleń standar
dowych

0,4884 0,4110 0,4185 0,5288 0,4737 0,4419

Współczynnik korelacji 0,873 0,915 0,909 0,860 0,890 0,920

RMS 12,160 12,350 13,200 17,080 14,030 15,120

Sieć RBF Sieć MLP

dane uczą
ce

dane wali- 
dacyjne

dane testu
jące

dane uczą
ce

dane wali
dacyjne

dane testu
jące

Średnia 70,26 65,07 70,66 69,23 69,30 68,52

Odchylenie standardowe 32,9899 28,7943 32,7690 32,5941 31,0742 31,7964

Średni błąd 0,0000 5,0706 1,0120 0,0168 0,1881 -0,7819

Odchylenie standardowe 
błędu

19,9897 18,8136 19,7936 12,7652 12,2305 20,3183

Średni błąd bezwzględny 14,6980 15,3546 14,8302 8,8495 9,0147 11,7682

Iloraz odchyleń standar
dowych

0,6059 0,6534 0,6040 0,3916 0,3936 0,6390

Współczynnik korelacji 0,796 0,757 0,797 0,920 0,924 0,778

RMS 19,950 19,410 19,740 12,740 12,180 13,970

Źródło: obliczenia własne.

Jakość sztucznych sieci neuronowych jest w dużej mierze uzależnio
na od właściwej proporcji między liczbą danych uczących a rozmiarami 
sieci. Jeżeli nie ma możliwości zwiększenia liczby danych, to należy 
zredukować wymiary przez zmniejszenie liczby neuronów występują
cych w warstwie wejściowej. Można tego dokonać albo przez uwzględ
nienie w zbiorze zmiennych objaśniających badane zjawisko tylko 
zmiennych istotnie na nie wpływających (co zostało już uwzględnione 
w powyższych rozważaniach), albo opisanie kilku zmiennych objaśniają



202 Metody ilościowe w analizie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych...

cych za pomocą jednej zmiennej. W dalszej części pracy podjęto próbę 
skonstruowania sieci neuronowych opisujących wartość nieruchomości 
w Szczecinie z uwzględnieniem takich zmiennych objaśniających, jak 
powierzchnia, zabudowa, uzbrojenie terenu, rodzaj nawierzchni. Za
miast zmiennych opisujących uzbrojenie nieruchomości w określonego 
typu media występować będzie jedna zmienna określająca, czy nieru
chomość jest uzbrojona w sposób pełny, częściowy czy nie jest wyposa
żona w urządzenia infrastruktury technicznej. Nowa zmienna jest zmien
ną typu nominalnego, czyli trzeba przyjąć określony sposób jej kodowa
nia (jeden z n lub n w jednym). W celu określenia wpływu sposobu ko
dowania na uzyskiwane wyniki przeprowadzono kodowanie za pomocą 
obu metod, a następnie porównano miary charakteryzujące jakość otrzy
manych sieci.

W przypadku kodowania jeden z n nie udało się otrzymać dobrej ja
kościowo sieci opisującej wartość nieruchomości w dzielnicy Arkońskie, 
Śródmieście i Warszewo. Ogółem zbudowano 35 różnego typu sieć, na
tomiast tylko w dwóch przypadkach (oba dla sieci typu MLP) w zbiorze 
optymalnych zmiennych objaśniających nie było uwzględnionej zmien
nej opisującej stopień uzbrojenia nieruchomości w urządzenia infrastruk
tury technicznej (Niebuszewo i Wielgowo). Pełny wykaz zmiennych 
uwzględnionych przy budowie poszczególnych typów sztucznych sieci 
neuronowych opisujących kształtowanie się wartości nieruchomości 
gruntowych w poszczególnych obszarach Szczecina oraz strukturę sieci 
typu MLP przedstawiono w tabeli 4.24. Informacje zawarte w tabeli po
twierdzają tezę o większych możliwościach aproksymacyjnych percep
tronów wielowarstwowych przy określaniu wartości nieruchomości. Tezę 
tę potwierdzają również zebrane charakterystyki liczbowe omawianych 
sieci, które jednoznacznie wskazują na przewagę sieci typu MLP nad 
pozostałymi typami sztucznych sieci neuronowych.
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Tabela 4.24. Optymalne zmienne opisujące kształtowanie się wartości nieru- 
„.f chomości gruntowych w przypadku kodowania typu jeden z n

Sieci liniowe Sieci GRNN Sieci RBF Sieci MLP

P Z N U P Z N U P Z N U P Z N U struktura sieci

Dąbie + + + 4- + + + + + 4- 2-13-1

Grabowo-
-Drzetowo

+ + + 3-7-1

Gumieńce + + + 3-7-1
Krzekowo + + + + + + 4- 4- + 3-6-1
Niebuszewo 4- + + 3-6-1
Płonią + + + + + + 4- + + + 4-41-20-1
Podjuchy + + + + + + + 4- 4- 4- 4-31-22-1
Pogodno + + + + + + 4- + + 4-9-1
Pomorzany + + + + + + + 4- + 4- 4-20-13-1
S kol win 4- + + 4- 4-11-1
Słoneczne + + + 4- 4- 4- 4-20-13-1
Stołczyn 4- + 4- + + + + + 4- + 4-16-1
Wielgowo + + 2-8-7-1
Zdroje + + + + + + + + + 3-2-2-1
Żelechowo 4- + + 4- 4-8-1
Żydówce + + + + + + 4-6-1

P- powierzchnia, Z - zabudowa, N - nawierzchnia drogi, przy której znajduje 
się nieruchomość, U - uzbrojenie nieruchomości 
Źródło: opracowanie własne.

Redukcja liczby neuronów w warstwie wejściowej przez wprowa
dzenie w miejsce czterech zmiennych objaśniających (zmienne 0-1 okre
ślające wyposażenie nieruchomości w określonego typu medium) jednej 
zmiennej objaśniającej nie spowodowało zbyt dużego pogorszenia się 
jakości sieci. W porównaniu do sieci otrzymanych przy uwzględnieniu 
opty malnego zbioru zmiennych objaśniających, w skład których mogły 
wejść zmienne opisujące każdy element uzbrojenia, zasadnicze pogor
szenie jakości sieci (należy jednak uwzględnić to, iż nadal charakteryzuje 
się ona własnościami wymaganymi od „dobrych” sieci) odnotowano tyl
ko w przypadku Wielgowa i sieci typu MLP. Wynika to przede wszyst
kim z bardzo małych pierwotnych wartości poszczególnych miar (IOS = 
0,0006; RMS = 0,0015). W siedmiu przypadkach redukcja wymiaru 
spowodowała zmniejszenie wartości obu omawianych miar charaktery
zujących sieci.
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Tabela 4.25. Charakterystyki liczbowe poszczególnych typów sztucznych sieci
sieci liniowe sieci GRNN sieci RBF Sieci MLP

IOS* RMS IOS RMS IOS RMS IOS RMS
Dąbie - - 0,741 8,670 0,738 9,902 0,706 6,424
Grabowo-
Drzetowo 0,457 8,776
Gumieńce - - - - - - 0,595 6,847
Krzekowo - - 0,729 3,331 0,619 4,033 0,049 0,461
Niebuszewo - - - - - 0,348 1,867
Płonią 0,540 1,785 0,291 1,039 0,575 1,772 0,272 3,008
Podjuchy - - 0,735 2,032 0,763 2,064 0,705 2,067
Pogodno 0,759 6,140 - - 0,602 6,001 0,630 6,032
Pomorzany - - 0,554 8,717 0,795 17,53 0,207 2,776
Skolwin - - - - - - 0,369 0,539
Słoneczne - - 0,667 8,065 - - 0,703 12,49
Stołczyn - - 0,607 3,213 0,731 1,638 0,605 1,084
Wielgowo - - - - - - 0,607 0,427
Zdroje 0,549 40,699 - - 0,605 3,097 0,576 3,658
Żelechowo - - - - - - 0,687 4,087
Żydówce - - - - 0,620 3,409 0,4564 2,017
IOS - iloraz odchyleń standardowych obliczonych dla błędów oraz wartości zmiennej 

objaśnianej
Źródło: obliczenia własne.

Tabela 4.26. Względne zmiany wartości IOS oraz RMS spowodowane zredu- 
kowaniem liczby zmiennych wejściowych ____________________

Sieci liniowe Sieci GRNN Sieci RBF Sieci MLP
IOS RMS IOS RMS IOS RMS IOS RMS

1 2 3 4 5 6 7 8
Dąbie X X 1,035 0,935 1,044 1,076 1,924 1,913
Grabowo-
Drzetowo X X X X X X 2,265 2,116
Gumieńce X X X X X X 0,811 2,109
Krzekowo X X X X 7,117 3,633 0,422 0,536
Niebuszewo X X X X X X 23,350 2,158
Płonią 0,713 0,480 0,854 2,547 2,219 1,659 0,421 0,546
Podjuchy X X 1,086 0,727 1,171 1,177 2,382 6,294
Pogodno 0,966 0,858 X X 0,789 1,347 0,883 0,899
Pomorzany X X 0,698 0,478 1,210 2,219 0,311 0,583
Skolwin X X X X X X 1,129 3,500
Słoneczne X X 1,702 1,404 X X 2,212 3,743
Stołczyn X X X X X X 1,239 0,409
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cd. tabeli 4.26
1 2 3 4 5 6 7 8

Wielgowo X X X X X X 1011,817 284,333
Zdroje 1,079 8,209 X X 1,000 0,867 5,739 6,650
Żelechowo X X X X X X 0,921 1,288
Żydówce X X X X X X 169,064 73,613

Źródło: obliczenia własne

Również w przypadku budowy sieci opisującej wartość nieruchomo
ści we w szystkich dzielnicach można zauważyć polepszenie jakości sieci. 
W składzie optymalnych zmiennych objaśniających nie znalazła się jed
nak w żadnym przypadku zmienna informująca o ewentualnej zabudowie 
na danej nieruchomości. Wszystkie sieci uwzględniały natomiast zmien
ną charakteryzującą stan uzbrojenia terenu w media.

Tabela 4.27. Charakterystyki opisowe sieci opisujących kształtowanie się
wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Szczecinie 
(kodowanie zmiennej-uzbrojenie metodą jeden z n)________

Sieci liniowe Sieci GRNN sieci RBF sieci MLP
Powierzchnia + + + -

Zabudowa - - - -

Nawierzchnia 4- + + -

Uzbrojenie + + + +
Dzielnica + + + +
Struktura sieci 4-1 4-322-2-1 4-1-1 15-9-1
IOS 0,397 0,390 0,787 0,495
RMS 13,050 12,530 25,810 16,640

źródło: opracowanie własne

Przeprowadzone rozważania wskazują, że możliwe jest zastosowanie 
jednej zmiennej opisującej wyposażenie nieruchomości w podstawowe 
urządzenia infrastruktury technicznej zamiast wielu zmiennych zero
jedynkowych opisujących każdy rodzaj mediów. Zastosowanie kodowa
nia jeden z n nie powoduje znacznego pogorszenia jakości tak otrzymy
wanych sieci. Jednak metoda ta wymaga uwzględnienia w warstwie wej
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ściowej tylu neuronów do opisania tej zmiennej, ile ma wariantów. 
Z punktu widzenia niniejszej pracy oznacza to redukcję warstwy wej
ściowej (w przypadku uwzględnienia wszystkich zmiennych objaśniają
cych) tylko o jeden neuron (cztery neuronu opisujące poszczególne typy 
urządzeń infrastruktury technicznej zostały „zamienione” na trzy neurony 
opisujące możliwe warianty uzbrojenia nieruchomości: pełne, częściowe 
i brak mediów). Większą redukcję można uzyskać w kodowaniu typu 
n w jednym, które wymaga tylko jednego neuronu dla jednej zmiennej 
nominalnej. Dla rozpatrywanej zmiennej (uzbrojenie) zastosowano na
stępujące rozwiązanie: w przypadku pełnego uzbrojenia technicznego 
danej nieruchomości odpowiadający tej zmiennej neuron w warstwie 
wejściowej otrzymywał sygnał +1, w przypadku częściowego uzbrojenia 
- 0, natomiast przy braku wyposażenia w infrastrukturę techniczną - -1. 
Tak zdefiniowane kodowanie umożliwiło otrzymanie sieci neuronowych 
opisujących wartość nieruchomości we wszystkich wyróżnionych dziel
nicach Szczecina. Zmienne, które uwzględniono w ich budowie, przed
stawiono w tabeli 4.28.

Również w kodowaniu zmiennej określającej stopień uzbrojenia nie
ruchomości metodą n w jednym największe zdolności odwzorowania 
zależności zachodzących między wartością nieruchomości a czynnikami 
charakteryzującymi daną nieruchomość wykazały perceptrony wielowar
stwowe. Jedynie dla dzielnicy Śródmieście trzeba było zastosować 
sztuczne sieci neuronowe wykorzystujące w warstwie ukrytej neurony 
o radialnych funkcjach aktywacji. Statystyki opisujące poszczególne sie
ci wskazują na spełnienie przez wszystkie powyższe sieci warunków 
stawianych dobrym jakościowo sieciom, lecz większe zdolności aprok
symacyjne mają sieci typu MLP.
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Tabela 4.28. Zbiór optymalnych zmienne opisujące kształtowanie się wartości 
nieruchomości gruntowych w przypadku kodowania typu n w jednym

Sieci liniowe Sieci GRNN Sieci RBF Sieci MLP
P Z N U P Z N U P Z N U P Z N U struktura sieci

Arkońskie + + 4- + 4-20-16-1
Dąbie + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-4-4
Grabowo-
Drzetowo

4- 4- 4- 4- 4-31-16-1

Gumieńce + + 4- 3-20-14-1
Krzekowo + + 4- + 4- + 4- 4- 4-6-1
Niebuszewo + + + 4- + + 4- 4-8-7-1
Płonią + + + 4- + 4- 4- 4- 3-6-1
Podj uchy 4- 4- + 4- + 4- + + 4-10-1
Pogodno + + 4- 4- 4- + 4- 4- 4-9-1
Pomorzany + + + + 4- + 4- 4- 4- + 4- 4- + 3-1-3-1
Skolwin 4- + 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4-9-1
Słoneczne + + 4- 4- + 4- 4- 4- 4-10-1
Stołczyn + + + 4- 4- + 4- 4-6-1
Śródmieście + + + 4- 4- + + 4- -

Warszewo 4- 4- 4- 4- 4-15-1
Wielgowo + + + + 4-11-1
Zdroje + + + + + + 4- + 4- 4- 3-8-1
Żelechowo 4- 4- + 4- 2-6-1
Żydówce + 4- 4- 4- 4- + 4- 3-31-22-1

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.29. Charakterystyki liczbowe dla sieci opisujących kształtowanie się
wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Szczecinie (ko- 
dowanie zmiennej - uzbrojenie metodą re w jednym)____________

sieci liniowe sieci GRNN sieci RBF Sieci MLP
IOS RMS IOS RMS IOS RMS IOS RMS

1 2 3 4 5 6 7 8
Arkońskie 0,446 0,944
Dąbie 0,719 6,945 0,591 7,820
Grabowo-
-Drzetowo 0,495 9,416

Gumieńce 0,712 3,834
Krzekowo 0,350 1,029 0,085 0,097
Niebuszewo 0,768 10,600 0,460 2,687
Płonią 0,643 2,381 0,215 0,758 0,152 0,467
Podj uchy 0,291 0,551 0,296 0,389
Pogodno 0,649 5,016 0,311 2,042

cd. tabeli 4.29
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1 2 3 4 5 6 7 8
Pomorzany 0,607 14,000 0,683 12,070 0,589 12,030 0,776 17,210
Skolwin 0,771 1,4070 0,742 1,282 0,245 0,361
Słoneczne 0,364 3,927 0,506 7,431
Stołczyn 0,345 0,891 0,258 0,506
Śródmieście 0,726 12,020 0,789 12,660
Warszewo 0,429 2,165
Wielgowo 0,702 1,029
Zdroje 0,577 3,880 0,592 2,814 0,411 2,458
Żelechowo 0,779 4,612 0,794 3,765
Żydówce 0,426 1,981 0,348 0,249

Źródło: obliczenia własne.

W przypadku kodowania n w jednym tylko w 6 przypadkach nastąpił 
wzrost wartości omawianych błędów (IOS, RMS), a w 15 ich obniżenie 
w porównaniu z kodowaniem jeden w n. Pełne porównanie wyników 
rozważanych miar przedstawiono w tabeli 4.30.

Tabela 4.30. Względne zmiany wartości IOS oraz RMS spowodowane zmianą
kodowania zmiennej nominalnej (uzbrojenie) z jeden w n na n w jednym

Sieci liniowe Sieci GRNN Sieci RBF Sieci MLP
IOS RMS IOS RMS IOS RMS IOS RMS

Dąbie X X 0,970 0,801 X X 0,8378 1,2173
Grabowo-
-Drzetowo X X X X X X 1,084 1,073

Gumieńce X X X X X X 1,196 0,560
K rzeko wo X X 0,481 0,309 X X 1,740 0,211
Niebuszewo X X X X X X 1,321 1,439
Płonią 1,190 1,334 0,739 0,730 X X 0,560 0,463
Podjuchy X X X X 0,382 0,267 0,420 0,188
Pogodno X X X X X X 0,493 0,339
Pomorzany X X 1,233 1,385 0,740 0,686 3,745 6,200
Skolwin X X X X X X 0,664 0,670
Słoneczne X X 0,546 0,487 X X 0,720 0,595
Stołczyn X X X X 0,472 0,544 0,426 0,467
Wielgowo X X X X X X 1,156 2,413
Zdroje 1,050 0,095 X X X X 0,714 0,672
Żelechowo X X X X X X 1,155 0,921
Żydówce X X X X 0,690 0,581 0,761 0,124

Źródło: obliczenia własne.
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Wnioski płynące z badań możliwości wykorzystania sztucznych sieci 
neuronowych potwierdzają również wyniki uzyskane dla trzech innych 
dużych miast Polski: Krakowa, Gdańska i Łodzi.

W Gdańsku, gdzie wyróżniono 10 rejonów miasta, tylko dla jednego 
obszaru - Wyspy Sobieszowskiej - nie udało się uzyskać zadowalających 
rezultatów. Dotyczy to wszystkich czterech rodzajów rozpatrywanych 
typów sztucznych sieci neuronowych, konstruowanych zarówno w opar
ciu o zmienne informujące o wyposażeniu nieruchomości w poszczegól
ne rodzaje urządzeń infrastruktury technicznej, jak i dla obu rodzajów 
kodowania zmiennej syntetycznej - uzbrojenie. Uwzględniając również 
sieci opisujące kształtowanie się wartości nieruchomości gruntowych 
w całym mieście, otrzymano w sumie 89 dobrych jakościowo sieci, 
z których 30 to perceptrony wielowarstwowe (15 trzywarstwowych i 15 
czterowarstwowych), 21 - sieci typu GRNN, 20 — RBF, 18 - sieci linio
we. Zmienne uwzględnione w zbiorze zmiennych najlepiej opisujących 
wartość nieruchomości w poszczególnych obszarach miasta i w całym 
mieście w zależności od rodzaju sieci neuronowej i przyjętego sposobu 
kodowania przedstawiono w tabeli 4.31.

Tabela 4.31. Zmienne optymalnie opisujące kształtowanie się wartości nieru-
chomości gruntowych w Gdańsku oraz struktury uzyskanych sieci
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14

I

liniowa - + + + - 3-1 - + 1-1 X X X
GRNN - + + + + 4-33-2-1 - 1-46-2-1 - + 1-46-2-1
RBF - - + + - 2-2-1 - + 1-2-1 - + 1-3-1
MLP - - + + + 3-1-1 + + 2-10-1 - + 1-1-1

II

liniowa + + + + + 5-1 - + 1-1 - + 1-1
GRNN + + + + + 5-17-2-1 - + 1-22-2-1 - + 1-22-2-1
RBF - + + + + 4-9-1 X X X - + 1-2-1
MLP - + + + + 4-7-3-1 + + 2-7-1 - + 1-1-1

III

liniowa X X X X X X - + 1-1 X X X

GRNN + + + + + 5-19-2-1 - + 1-23-2-1 X X X

RBF + + + + 4-2-1 X X X - + 1-2-1
MLP + + + + + 5-30-20-1 + + 2-20-14-1 - + 1-11-7-1
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cd. tabeli 4.31.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IV

liniowa - 4- - 4- 4- 3-1 - 4- 1-1 - 4- 1-1
GRNN + 4- 4- 4- 4- 5-17-2-1 - 4- 1-22-2-1 - 4- 1-22-2-1

RBF + 4- 4- 4- + 5-4-1 4- 4- 2-2-1 - 4- 1-3-1

MLP + 4- 4- + + 5-3-1 4- 4- 2-3-1 4- 4- 1-8-1

V

liniowa X X X X X X X X X X X X

GRNN X X X X X X X X X 4- 4- 2-13-2-1

RBF X X X X X X X X X X X X

MLP 4- 4- 4- 4- 4- 5-8-7-1 4- 4- 2-1-2-1 4- 4- 2-7-1

VI

liniowa X X X X X X X X X X X X

GRNN X X X X X X 4- 4- 2-7-2-1 X X X

RBF + - - 4 + 3-1-1 X X X X X X

MLP - - - 4- 4- 2-13-7-1 4- 4- 2-31-22-1 4- 4- 2-20-12-1

VII

liniowa + 4- 4- 4- - 4-1 - 4- 1-1 - 4- 1-1
GRNN + - 4- + - 3-15-2-1 - + 1-21-2-1 - + 1-21-2-1

RBF - 4- 4- + - 3-10-1 4- + 2-4-1 - 4- 1-1-1
MLP 4- 4- 4- 4- 4- 5-10-1 4- 4- 2-20-14-1 4- 4- 2-31-20-1

VIII

liniowa X X X X X X - + 1-1 4 + 2-1
GRNN X X X X X X + + 2-9-2-1 X X X

RBF X X X X X X X X X - 4- 1-1-1
MLP + 4- 4- + 4- 5-6-1 4- + 2-5-1 4- 4 2-3-1

IX

liniowa X X X X X X - 4- 1-1 X X X
GRNN X X X X X X X X X + + 2-8-2-1

RBF 4- 4- 4- 4- - 4-1-1 X X X + + 2-4-1
MLP 4 - + 4- 4- - 4-13-7-1 4- + 2-16-1 4- 4- 2-1-3-1

X

liniowa X X X X X X X X X X X X
GRNN X X X X X X X X X X X X

RBF X X X X X X X X X X X X
MLP X X X X X X X X X X X X

całe
miasto

liniowa - - 4- 4- + 4-1 - + 2-1 - 4- 2-1
GRNN 4- 4- - 4- - 4-153-2-1 4- 4- 3-202-2-1 + 4- 8-202-2-1

RBF X X X X X X - 4- 2-17-1 - - 1-7-1
MLP - - 4- 4- 4- 4-1-1 - + 2-13-8-1 - 4- 2-12-8-1

Źródło: opracowanie własne.

Duże możliwości sieci typu MLP wynikają nie tylko z ich liczby 
(oprócz rejonu X we wszystkich pozostałych przypadkach otrzymano 
dobrą jakościowo sieć tego typu), ale również z jakości. Okazuje się bo
wiem, że w przypadku wskaźnika IOS najwięcej najlepszych wyników 
uzyskano właśnie dla tego typu sieci (70% przypadków), na drugim 
miejscu znalazła się sieć typu GRNN (z częstością wynoszącą 16,7%), 
następnie sieci liniowe (10%), natomiast sieci typu RBF charakteryzowa
ły się najlepszą wartością wskaźnika IOS tylko w jednym przypadku (dla
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I rejonu i kodowania zmiennej uzbrojenie metodą n w 1). Podobne wyni
ki uzyskano dla drugiego wskaźnika badającego jakość sztucznych sieci 
neuronowych - wskaźnika RMS (w 23 przypadkach najlepsze pod tym 
względem były sieci typu MLP, w 4 - sieci liniowe, 4 w 2 - sieci GRNN 
i w 1 - RBF). Pełne wyniki dotyczące dobroci omawianych sztucznych 
sieci neuronowych zostały zebrano w tabeli 4.32.

Tabela 4.32. Charakterystyki opisowe sieci opisujących kształtowanie się war
tości rynkowej nieruchomości gruntowych w Gdańsku

Kodowanie n w jednym Kodowanie jeden z n

Rejon L
in

io
w

a

G
R

N
N

R
B

F

M
L

P
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N
N

R
B

F
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P
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w

a

G
R

N
N

R
B

F

M
L

P

1

IOS 0,785 0,691 0,785 0,676 0,7342 0,657 0,599 0,676 X 0,776 0,758 0,519

RMS 26,260 23,370 26,280 22,550 27,46 34,160 23,060 25,920 X 23,980 33,810 17,760

II

IOS 0,775 0,721 0,761 0,729 0,5136 0,653 X 0,464 0,449 0,752 0,688 0,544

RMS 202,400 185,400 188,600 134,600 95,04 118,100 X 65,990 97,480 115,700 114,800 116,200

III

IOS X 0,522 0,658 0,681 0,5928 0,586 X 0,699 X X 0,789 0,636

RMS X 58,760 77,100 47,850 77,45 59,970 X 60,990 X X 83,210 57,970

IV

IOS 0,314 0,325 0,410 0,262 0,5253 0,507 0,658 0,417 0,547 0,588 0,621 0,448

RMS 10,980 11,350 12,890 17,400 28,34 24,800 27,69 20,660 32,580 19,710 28,830 19,130

V

IOS X X X 0,278 X X X 0,598 X 0,509 X 0,492

RMS X X X 41,880 X X X 43,320 X 56,860 X 39,680

VI

IOS X X 0,697 0,095 X 0,666 X 0,255 X X X 0,076

RMS X X 53,500 0,486 X 36,380 X 9,085 X X X 2,038

VII

IOS 0,313 0,119 0,401 0,240 0,499 0,374 0,483 0,309 0,299 0,523 0,565 0,483

RMS 7,879 5,075 8,498 5,587 9,112 9,876 9,290 7,926 7,607 10,100 13,340 10,080

VIII

IOS X X X 0,070 0,265 0,129 X 0,228 0,273 X 0,538 0,058

RMS X X X 20,620 70,010 151,900 X 35,510 52,040 X 115,500 16,210

IX

IOS X X 0,137 0,106 0,348 X X 0,512 X 0,485 0,665 0,330

RMS X X 2,929 0,995 4,841 X X 5,254 X 7,863 6,022 5,309

X

IOS X X X X X X X X X X X X

RMS X X X X X X X X X X X X

całe
miasto

IOS 0,402 0,404 X 0,303 0,373 0,410 0,415 0,351 0,439 0,366 0,574 0,361

RMS 84,650 75,920 X 59,750 71,090 82,070 73,250 70,930 74,390 75,130 115,800 73,360

Wytłuszczono wartości najlepsze w ramach danej grupy sieci 
Źródło: obliczenia własne
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W przypadku miasta Krakowa, w którym podobnie jak w Gdańsku 
wyróżniono 10 obszarów, otrzymano w sumie 75 różnych, dobrze od
wzorowujących badane zależności sztucznych sieci neuronowych. W 32 
przypadkach były to sieci typu MLP, w tym 18 razy z jedną warstwą 
ukrytą i 14 razy z dwoma warstwami ukrytymi. Otrzymano również 15 
sieci typu GRNN, tyle samo sieci liniowych i 12 sieci typu RBF. Podob
nie jak dla Szczecina i Gdańska również dla Krakowa w zdecydowanej 
większości przypadków najlepiej wartość rynkową nieruchomości grun
towych opisywały sieci typu MLP. Zarówno pod względem IOS, 
jak i RMS w 81,25% przypadków tego typu sieci były lepsze od pozosta
łych rodzajów sztucznych sieci neuronowych. Charakterystyki liczbowe 
opisujące powyższe sieci ukazano w tabelach 4.33 i 4.34.

Tabela 4.33. Zmienne optymalnie opisujące kształtowanie się wartości nieru
chomości gruntowych w Krakowie oraz architektura uzyskanych

sieci
Kodowanie 
n w jednym
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

liniowa X X X X X X - + 1-1 X X X

GRNN X X X X X X X X X X X X

RBF X X X X X X X X X X X X

MLP + - - + 2-8-1 + + 2-5-1 - + 1-4-1

II

III

liniowa + - - + + 3-1 - + 1-1 X X X

GRNN X X X X X X X X X + + 2-16-2-1
RBF + - + + 3-3-1 X X X X X X

MLP + + + + + 5-31-17-1 + + 2-7-1 - + 1-4-1
liniowa X X X X X X X X X X X X

GRNN + + + + + 5-6-2-1 X X X + + 2-8-2-1
RBF - + - + 2-1-1 + + 2-1-1 + + 2-1-1
MLP + - + + + 4-10-1 + + 2-3-3-1 + + 2-6-1

IV

liniowa X X X X X X - + 1-1 - + 1-1
GRNN X X X X X X X X X + + 2-42-2-1

RBF - + + + + 4-2-1 X X X - + 1-2-1
MLP + + + + + 5-10-8-1 - + 1-2-3-1 + + 2-8-6-1

V

liniowa X X X X X X + + 2-1 X X X

GRNN + - - - + 2-6-2 X X X + + 2-7-2-1
RBF X X X X X X X X X X X X

MLP + + + + + 5-12-7-1 + + 2-6-1 - + 1-1-1
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cd tabeli 4.33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

V!

liniowa X X X X X X X X X X X X

GRNN X X X X X X X X X X X X

RBF X X X X X X X X X X X X

MLP + + + + - 4-7-1 + + 2-13-10-1 + + 2-5-1

VII

liniowa X X X X X X X X X + + 2-1
GRNN X X X X X X + + 2-6-2-1 + + 2-6-2-1

RBF + + + + + 5-2-1 X X X + + 2-1-1
MLP - + + + + 4-6-6-1 + + 2-3-1 + + 2-8-3-1

VIII

liniowa - + + + + 4-1 + + 2-1 - + 1-1
GRNN + + + + + 5-27-2-1 + + 2-35-2-1 + + 2-35-2-1

RBF - + + + - 3-2-1 X X X X X X
MLP + + + + - 4-8-7-1 - + 1-6-5-1 - + 1 -2-1 -1

IX

liniowa X X X X X X X X X X X X
GRNN X X X X X X X X X X X X

RBF + - + + + 4-1-1 X X X X X X
MLP + + + + + 5-14-1 X X X + - 1-6-3-1

X

liniowa - - - - + 1-1 + + 2-1 X X X

GRNN X X X X X X + + 2-5-2-1 X X X

RBF + - - + + 3-1-1 X X X X X X

MLP + - - - + 2-9-1 + + 2-8-6-1 + + 2-4-1

całe
miasto

liniowa - + + + + 5-1 + + 3-1 + + 2-1
GRNN - + + + + 5-106-2-1 + + 3-140-2-1 + + 3-140-2-1

RBF + + + + + 6-27-1 X X X X X X

MLP + - + + + 5-3-1 + + 3-5-1 + + 3-3-1

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 4.34. Charakterystyki liczbowe dla sieci opisujących kształtowanie się

Rejon
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a
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N
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R
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I IOS X X X 0,052 0,700 X X 0,238 X X X 0,173

RMS X X X 4,989 110,500 X X 45,590 X X X 13,940

II IOS 0,756 X 0,627 0,704 0,674 X X 0,273 X 0,568 X 0,727

RMS 82,740 X 77,620 97,450 71,53 X X 15,510 X 48,210 X 64,340

III IOS X 0,798 0,410 0,098 X X 0,782 0,362 X 0,496 0,488 0,510

RMS X 136,900 35,480 7,912 X X 70,650 34,720 X 57,710 106,400 34,630

cd. tabeli 4.34.
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1 z. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IV
IOS X X 0,566 0,464 0,634 X X 0,532 0,724 0,758 0,731 0,489

RMS X X 70,020 69,400 62,040 X X 50,300 73,970 138,800 98,270 51,380

IOS X 0,569 X 0,006 0,648 X X 0,180 X 0,222 X 0,271
V

RMS X 8,750 X 0,209 10,630 X X 3,205 X 4,344 X 6,991

VI
IOS X X X 0,170 X X X 0,433 X X X 0,524

RMS X X X 13,860 X X X 6,890 X X X 26,370

VII
IOS X X 0,007 0,002 X 0,379 X 0,042 0,257 0,160 0,414 0,108

RMS X X 3,213 0,030 X 6,986 X 1,281 4,869 5,460 25,930 2,672

VIII
IOS 0,758 0,521 0,510 0,472 0,613 0,594 X 0,529 0,704 0,538 X 0,635

RMS 41,550 33,590 33,210 32,880 35,530 41,102 X 38,770 49,160 42,080 X 44,400

IX
IOS X X 0,714 0,180 X X X X X X X 0,225

RMS X X 71,310 1,997 X X X X X X X 28,670

y IOS 0,783 X 0,080 0,012 0,446 0,146 X 0,156 X X X 0,386
A

RMS 25,580 X 14,200 0,958 12,360 3,487 X 4,348 X X X 14,930

całe IOS 0,584 0,653 0,583 0,483 0,699 0,665 X 0,540 0,631 0,580 X 0,468
miasto

RMS 86,180 107,600 87,280 70,800 86,320 81,180 X 70,550 100,200 90,920 X 56,640

Źródło: obliczenia własne.

Dla Łodzi otrzymano łącznie 61 sztucznych sieci neuronowych do
brze opisujących zależność wartości nieruchomości gruntowych od de
terminujących ją czynników, zarówno w poszczególnych rejonach, 
jak i w całym mieście. Analizując typy otrzymanych sieci można stwier
dzić, że w przypadku Łodzi tak samo licznie występowały sieci liniowe, 
jak i typu GRNN, RBF oraz MLP. Uwzględniając w zbiorze potencjal
nych zmiennych objaśniających kształtowanie się wartości nieruchomo
ści zmienne informujące o ich wyposażeniu w podstawowe media, 
stwierdzono, że do budowy sieci najczęściej była wykorzystywana 
zmienna informująca o wyposażeniu nieruchomości w instalację sanitar
ną (w 19 na 21 przypadków), następnie w gazową (w 17 przypadkach), 
wodną (15), elektryczną (14). Wartości 1 m2 nieruchomości była uzależ
niona od jej powierzchni w przypadku 13 sieci. Uwzględnienie w zbiorze 
zmiennych objaśniających jednej zmiennej określającej stopień uzbroje
nia nieruchomości zamiast zmiennych opisujących ewentualne wyposa
żenie nieruchomości w poszczególne rodzaje urządzeń infrastruktury 
technicznej, nie wpłynęło zasadniczo na możliwości otrzymania sieci 
dobrze opisujących badane zjawisko. Uzyskano bowiem 21 sieci w przy
padku kodowania zmiennej nominalnej - uzbrojenie - metodą n w jed
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nym oraz 20 sieci w przypadku kodowania tej zmiennej metodąjeden z n. 
W obu metodach kodowania zmiennej nominalnej tylko w jednym przy
padku - dla sieci RBF opisującej wartość nieruchomości znajdującej się 
w dowolnym miejscu w Łodzi - sieć w ogóle nie potrzebowała informa
cji o stopniu uzbrojenia wycenianej nieruchomości.

Tabela 4.35. Zmienne optymalnie opisujące kształtowanie się wartości nieru
chomości gruntowych w Łodzi oraz struktury uzyskanych sieci
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Bałuty

liniowa - + + + + 4-1 + + 2-1 X X X

GRNN X X X X X X - + 1-43-2-1 - + 1-43-2-1
RBF + + + + + 5-4-1 - + 1-2-1 X X X

MLP + + -f + + 5-6-1 + + 2-7-1 X X X

Górna

liniowa - + + + + 4-1 - + 1-1 - + 1-1

GRNN + + - + + 4-19-2-1 - + 1-23-2-1 + -r 2-23-2-1
RBF + o. + + + 5-8-1 X X X + + 2-2-1
MLP + - + + + 4-7-1 + + 2-20-17-1 + + 2-8-6-1

Polesie

liniowa - - - - + 1-1 - + 1-1 + + 2-1
GRNN + - + + + 4-24-2-1 X X X + + 2-34-2-1
RBF + + + - 3-3-1 - + 1-4-1 + + 2-2-1
MLP - - + + 2-3-1 + + 2-20-12-1 + + 2-13-9-1

Śródmieście

liniowa - - - + - 1-1 - + 1-1 X X X

GRNN X X X X X X X X X - + 1-11-2-1
RBF X X X X X X 4- + 2-2-1 + + 2-4-1
MLP + + - + + 4-6-1 + + 2-6-1 + + 2-6-1

Widzew

liniowa - + + + - 3-1 - + 1-1 - + 1-1
GRNN + + + + + 5-34-2-1 - + 1-43-2-1 + + 2-43-2-1
RBF + + - + + 4-3-1 - + 1-2-1 - + 1-3-1
MLP + - + + + 4-3-1 + + 2-8-7-1 - + 1-20-7-1

Całe miasto

liniowa + + + + + 6-1 - + 2-1 X X X

GRNN + + + + + 6-115-2-1 - + 2-155-2-1 - + 2-155-2-1
RBF - - - + + 3-2-1 - - 1-4-1 X X X

MLP + + + + + 6-8-6-1 - + 2-1-1 - + 2-1-1

Źródło: opracowanie własne
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Wyższość sieci typu MLP nad innymi typami sztucznych sieci neu
ronowych stwierdzono również w przypadku miasta Łodzi. Pomimo 
że stanowią niecałe 27% wszystkich sieci, które mogą być wykorzystane 
do określania wartości nieruchomości w tym mieście, to aż w 67% są 
najlepsze pod względem wskaźnika RMS i w 78% według wartości IOS. 
Zastosowanie metody kodowania jeden z n zmiennej określającej stopień 
uzbrojenia nieruchomości nie dało dobrej jakościowo sieci tylko dla 
dzielnicy Bałuty. Zestawienie wyników określających wartości mierni
ków RMS i IOS dla otrzymanych sieci neuronowych przedstawiono 
w tabeli 4.36.

Tabela 4.36. Charakterystyki opisowe sieci opisujących kształtowanie się war-

kodowanie n w jednym kodowanie jeden z n
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Bałuty IOS 0,671 X 0,676 0,657 0,799 0,736 0,738 0,689 X 0,798 X X

RMS 56,740 X 59,770 50,670 94,210 66,771 62,100 57,560 X 59,470 X X

Górna IOS 0,626 0,772 0,465 0,464 0,762 0,467 X 0,465 0,667 0,540 0,470 0,494

RMS 65,030 69,520 27,860 26,150 61,910 27,690 X 42,430 65,970 48,800 27,910 43,480

Polesie
IOS 0,399 0,651 0,331 0,164 0,418 X 0,523 0,315 0,349 0,584 0,660 0,141

RMS 22,940 51,460 19,530 6,688 18,220 X 42,380 14,250 24,100 44,690 47,860 7,241

Śródmie-
ście

IOS 0,644 X X 0,653 0,441 X 0,822 0,329 X 0,444 0,535 0,211

RMS 158,700 X X 102,900 94,380 X 180,200 61,850 X 139,200 104,200 40,300

Widzew IOS 0,543 0,218 0,755 0,221 0,591 0,703 0,770 0,533 0,558 0,538 0,524 0,413

RMS 17,810 6,000 23,460 6,575 26,730 17,920 23,540 22,900 23,550 22,420 25,400 17,560

całe
miasto

IOS 0,718 0,586 0,748 0,417 0,782 0,594 0,795 0,525 X 0,538 X 0,425

RMS 60,540 68,810 75,180 44,820 75,010 80,050 83,290 64,970 X 49,700 X 60,570

Źródło: opracowanie własne
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VI.4. WPŁYW STRUKTURY DANYCH UCZĄCYCH I WALIDACYJ- 
NYCH NA JAKOŚĆ OTRZYMYWANYCH SZTUCZNYCH SIECI 
NEURONOWYCH

W literaturze traktującej o zasadach budowy sztucznych sieci neuro
nowych dość często wyrażany jest pogląd o konieczności kilkukrotnego 
powtórzenia procedury szacowania wartości wag połączeń międzyneuro- 
nowych. Ma to na celu wyeliminowanie możliwości utknięcia sieci 
w tzw. minimum lokalnym, co jest jednoznaczne z niemożnością uzy
skania przez sieć optymalnych własności aproksymacyjnych. Wydaje się 
jednak, że drugim, istotnym elementem wpływającym na jakość sieci 
neuronowych jest ukształtowanie odpowiedniej struktury zbioru danych 
uczących i walidacyjnych. Należy dążyć bowiem do tego, aby w skład 
zbiorów uczącego i walidacyjnego weszły dane reprezentujące różne 
warianty badanego zjawiska. Tylko wówczas możliwe jest zbudowanie 
sieci poprawnie odwzorowującej związki między badanymi zjawiskami 
oraz mechanizmy, którym podlegają te zjawiska. Wydaje się, że najlep
szym sposobem podziału danych na grupę danych uczących i walidacyj
nych (oraz ewentualnie testujących) jest subiektywne ich zaklasyfikowa
nie do poszczególnych podgrup przez twórcę sztucznej sieci neuronowej. 
Działanie takie mogłoby jednak być uznane za niewłaściwe, a wyniki 
badań za nieobiektywne, dlatego w zdecydowanej większości przypad
ków podział danych dokonywano losowo. Oznacza to, że prawdopodo
bieństwo ukształtowania się określonej struktury danych uczących i wa
lidacyjnych jest jednakowe dla każdej kombinacji tych danych, a możli
wości aproksymacyjne określonego typu sieci neuronowych są uzależ
nione od prawdopodobieństwa zbudowania sieci dobrze opisującej 
kształtowanie się badanego zjawiska.

Celem tej części pracy jest przedstawienie wyników badania uzależ
nienia jakości otrzymywanych sieci neuronowych od ukształtowania się 
określonego podziału danych na uczące i walidacyjne. Badanie przepro
wadzono na danych charakteryzujących nieruchomości gruntowe 
V dzielnicy miasta Krakowa. Dla celów badania przyjęto podział danych 
w proporcji: 7 danych uczących i 3 dane walidacyjne, co oznaczało ko
nieczność rozpatrzenia 120 różnych kombinacji danych. Dla każdej kom
binacji zbudowano sieci typu GRNN, RBF i MLP. Rozkłady wybranych 
charakterystyk liczbowych dla każdego typu sieci zaprezentowano na 
wykresach 4.7-4.9.
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Wykres 4.7. Charakterystyki liczbowe otrzymanych sieci typu GRNN opisują
cych wartość nieruchomości gruntowych w V dzielnicy m. Krakowa

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 4.8. Charakterystyki liczbowe otrzymanych sieci typu RBF opisujących
wartość nieruchomości gruntowych w V dzielnicy m. Krakowa

Źródło: opracowanie własne.
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Iloraz odchyleń standardowych (dane uczące) Iloraz odchyleń standardowych (dane w alidacyjne)

Współczynnik korelacji liniowej między danymi 
rzeczywistymi i teoretycznymi (dane uczące)

Współczynnik korelacji liniowej między danymi 
rzeczywistymi i teoretycznymi (dane walidacyjne)

Rozkład wartości 
1 m2 nieruchomości uzbrojonej

Rozkład wartości 
1m2 nieruchomości nieuzbrojonej

Wykres 4.9. Charakterystyki liczbowe otrzymanych sieci typu MLP opisują
cych wartość nieruchomości gruntowych w V dzielnicy m. Krakowa

Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można stwier
dzić, że sieci typu GRNN i RBF wykazują duże skłonności do bardzo 
szczegółowego odwzorowywania wartości danych uczących, natomiast 
mają słabe własności generalizacyjne. Świadczą o tym zarówno rozkłady 
ilorazów odchyleń standardowych IOS (liczonych dla zadanych wartości 
zmiennej wyjściowej i dla błędów generowanych przez sieć dla tej 
zmiennej), jak i rozkłady współczynników korelacji liniowej między 
wartościami rzeczywistymi zmiennej wyjściowej a wartościami otrzy
mywanymi na podstawie sieci. W sieci typu GRNN wartość IOS poniżej 
0,4, uzyskano dla 72% sieci w przypadku danych uczących i tylko 
w 12% przypadków dla danych walidacyjnych. Współczynnik korelacji 
liniowej (liczony między wartością zadaną i wartością uzyskaną na wyj
ściu sieci) wyżej 0,96 kształtował się w przypadku 85% sieci GRNN dla 
danych uczących i w 52% dla danych walidacyjnych. Podobne wyniki 
charakteryzowały sieci typu RBF, przy czym aż w 23% wartość IOS dla 
danych walidacyjnych była wyższa od jedności. Oznacza to, że co czwar
ta sieć tego typu generowała większe błędy niż te, które wynikałyby 
z przyjęcia założenia, że wszystkie badane nieruchomości mają jednako
wą wartość, ustaloną na poziomie średniej arytmetycznej. Można zatem 
stwierdzić, że sieci, do których budowy wykorzystano neurony o radial
nych funkcjach aktywacji, wykazują dużą podatność na zjawisko tzw. 
przeuczenia. W przypadku określania wartości rynkowej nieruchomości 
gruntowych dobre własności aproksymacyjne wykazują perceptrony wie
lowarstwowe. Tylko w 11% tego typu sieci, wartości iloraz odchyleń 
standardowych dla danych walidacyjnych kształtowały się na poziomie 
powyżej 0,4. W prawie 80% przypadków współczynnik korelacji linio
wej określających zależność między rzeczywistymi a teoretycznymi war
tościami jednostkowymi nieruchomości ukształtował się na poziomie co 
najmniej 0,98.
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IV.5. BADANIE WPŁYWU OTOCZENIA NA WARTOŚĆ NIERUCHO
MOŚCI

Ostatnim elementem badania kształtowania się wartości rynkowej 
nieruchomości gruntowych w Polsce była próba określenia wpływu na tę 
wartość otoczenia, w jakim znajduje się dana nieruchomość. Analizę 
przeprowadzono na poziomie gminy, uwzględniając zarówno otoczenie 
społeczne, ekonomiczne, jak i techniczne. W tym celu z całej Polski wy
brano losowo 33 gminy, dla których zebrano informacje o kształtowaniu 
się w 2001 roku następujących wskaźników:

- przyrost naturalny na 1000 mieszkańców,
- liczba ludności w wieku produkcyjnym przypadająca na 1000 

mieszkańców,
- liczba osób pracujących ogółem na 1000 osób w wieku produk

cyjnym,
- powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych na 1000 

mieszkańców,
- długość czynnej sieci wodociągowej w km/km2,
- długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km/km2,
- liczba jednostek zarejestrowanych w systemie REGON na 1000 

mieszkańców,
- dochody budżetów gmin na 1000 mieszkańców.
Wskaźniki te wyrażają natężenie danych cech w gminie, zatem Moż

liwe jest porównywanie gmin ze względu na określoną cechę.
Przeciętną jednostkową wartość nieruchomości gruntowych w danej 

gminie oszacowano za pomocą metody bootstrapowej wchodzącej 
w skład metod symulacyjnych. W celu ograniczenia zbyt dużego wpływu 
wartości nieruchomości pochodzących z tych samych obszarów gminy 
(np. z jednego miasta) na kształtowanie się przeciętnej wartości nieru
chomości w danej gminie przyjęto założenie, że z jednego rejonu gminy 
może pochodzić co najwyżej 20% wszystkich uwzględnionych nieru
chomości6. Przyjmując takie założenia aproksymowano rozkłady, a na
stępnie oszacowano parametry średniej arytmetycznej i odchylenia stan

6 Właściwym podejściem byłoby przeprowadzenie losowania warstwowego 
uwzględniającego strukturę obszarową gminy, jednak powodowałoby to istotne trudno
ści w możliwości pozyskania materiału statystycznego.
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dardowego wartości lm2 nieruchomości gruntowych w przyjętych do 
badań gminach. Wartości liczbowe powyższych parametrów przedsta
wiono w tabeli 4.37.
Tabela 4.37. Kształtowanie się wartości lm2 nieruchomości gruntowych w wy- 
_________ losowanych gminach Polski. ___________________________

Gmina
Aproksymowana 
wartość średniej 
arytmetycznej

Aproksymowana 
wartość odchylenia 

standardowego
Województwo

Aleksandrów Łódzki 32,2463 9,7861 łódzkie
Aleksandrów 21,3128 15,7723 łódzkie
Andrespol 37,9529 32,4700 łódzkie
Barczewo 29,0031 15,5832 warmińsko-mazurskie
Bochnia 13,6650 10,6917 małopolskie
Chełmiec 19,4644 8,9720 małopolskie
Czerniejewo 14,5055 3,9356 wielkopolskie
Dobra (Szczecińska) 46,1397 31,5088 zachodniopomorskie
Dopiewo 58,3410 19,4307 wielkopolskie
Dywity 32,2812 23,7842 warmińsko-mazurskie
Gietrzwałd 32,3745 19,9694 warmińsko-mazurskie
Gniezno 33,3707 29,5207 wielkopolskie
Iława 39,5109 23,8554 warmińsko-mazurskie
Jasienica 33,1923 24,1817 śląskie
Jonkowo 22,7043 12,9145 warmińsko-mazurskie
Kolbudy Górne 43,8396 23,7474 pomorskie
Kórnik 39,0402 26,1316 wielkopolskie
Krokowa 55,9789 32,5462 pomorskie
Limanowa 11,0333 6,4378 małopolskie
Mikołów 63,2279 30,1844 śląskie
Mogilany 51,2702 50,9376 małopolskie
Ostróda 41,7802 59,2961 warmińsko-mazurskie
Pruszcz Gdański 59,8816 26,1822 pomorskie
Purda 21,9004 18,0182 warmińsko-mazurskie
Skrzyszów 23,9037 33,0183 małopolskie
Stawiguda 58,8380 36,1684 warmińsko-mazurskie
Świdnica 31,9939 31,8162 dolnośląskie
Tarnowo Podgórne 69,3002 47,4539 wielkopolskie
Władysławowo 132,5051 132,2699 pomorskie
Zabierzów 93,8072 75,9590 małopolskie
Zgierz 31,4677 26,0629 łódzkie
Zielonki 77,1089 95,9850 małopolskie
Żukowo 53,8465 31,2867 pomorskie
Źródło: opracowanie własne
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Z analizy kształtowania się powyższych wartości wynika duże zróż
nicowanie w kształtowaniu się jednostkowej wartości nieruchomości 
gruntowych w poszczególnych gminach. Tylko w 6 przypadkach na 33 
iloraz odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej nie przekroczył 
poziomu 0,50, w 12 przypadkach był wyższy niż 0,75, w tym w 3 
ukształtował się powyżej 1,00. Jest to związane przede wszystkim 
z wcześniej omówionym lokalnym charakterem rynku nieruchomości, 
który w przypadku gruntów budowlanych pod budownictwo mieszka
niowe jest mniejszy powierzchniowo od terytorium gminy.

Stopień wpływu przyjętych zmiennych społeczno-ekonomicznych 
opisujących poszczególne gminy na kształtowanie się przeciętnej warto
ści nieruchomości w tych gminach można określić między innymi na 
podstawie wykresu rozrzutu punktów (wykres 4.10)
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Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie korelogramów na wykresie 4.10 należy przyjąć, że nie 
występuje współzależność między przeciętną wartością lm2 nieruchomo
ści gruntowej a poziomem przyrostu naturalnego w danej gminie. 
W przypadku pozostałych zmiennych daje się zauważyć pewną dodatnią 
współzależność z wartością nieruchomości. Podobne wnioski można 
wyciągnąć na podstawie obliczonych współczynników rang Spearmana7. 
Określając stopień zależności między przeciętną wartością nieruchomo
ści a wartością poszczególnych zmiennych, otrzymano następujące wy
niki:

- w przypadku przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców R = 
-0,0518,

- dla udziału osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie miesz
kańców R = 0,2119,

- dla liczby osób pracujących na 1000 osób w wieku produkcyjnym 
R = 0,3011,

- w przypadku powierzchni użytkowej mieszkań na 1000 miesz
kańców R = 0,506,

- dla liczby firm zarejestrowanych w systemie REGON 
R = 0,2757,

- w przypadku zmiennej określającej wielkość dochodów budżetów 
gminy przypadającego na 1000 mieszkańców R = 0,5635,

- w przypadku zmiennej określającej stopień uzbrojenia terenu 
w kanalizację w km/km2 R = 0,4883,

- dal zmiennej określającej stopień uzbrojenia terenu w instalację 
wodociągową w km/km2 R = 0,4452.

Z tego względu wszystkie zmienne, oprócz zmiennej określającej przy
rost naturalny na 1000 mieszkańców, wykorzystano do zbudowania 
miernika określającego stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego danej 
gminy. Na podstawie tak skonstruowanego miernika można jednoznacz
nie określić, jak bardzo poziom wartości nieruchomości jest determino
wany przez czynniki związane z otoczeniem, w którym znajduje się dana 
nieruchomość. Przeprowadzone badania wskazują na dość znaczną za-

, gdzie: d, oznacz różnicę między rangami dwóch badanych cech
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leżność między zmienną syntetyczną charakteryzująca potencjał społecz
no-gospodarczy gminy a przeciętną wartością lm2 nieruchomości znaj
dującej się na jej terenie. Badania oparto na wszystkich dziesięciu przy
toczonych w rozdziale III.3 pracy wzorów standaryzacyjnych. Prawie 
każdy ze wskazanych wzorów potwierdzał występującą prawidłowość. 
Na podstawie ostatecznie uzyskanych wyników można dokonać podziału 
wskazanych wzorów na 5 grup. Pierwszą grupę stanowią wzory (III.4.1) 
i (III.4.2), dla których zależność między średnią wartością lm2 nieru
chomości gruntowej a poziomem rozwoju badanej gminy, mierzona 
współczynnikiem korelacji rang Spearmana, wyniosła 0,629. Drugą gru
pę tworzą wzory: (III.4.3), (III.4.4), (III.4.5) i (III.4.10), przy wykorzy
staniu których współczynnik korelacji rang wynosił 0,688, trzecia grupa 
obejmuje wzory: (III.4.8) i (Iłł.4.9), dla których współczynnik Spearma
na wyniósł 0,653. Najmniejszą wartość współczynnik osiągnął przy za
stosowaniu siódmej formuły standaryzacyjnej (0,488), a największą 
w przypadku formuły szóstej (0,714). Współczynnik korelacji rang Spe
armana wyniósł w tym przypadku R = 0,6290.

wartość zmiennej syntetycznej

Wykres 4.11. Korelogram: wartość lm2 nieruchomości gruntowej - wartość 
zmiennej syntetycznej określającej poziom rozwoju społeczno- 
-ekonomicznego danej gminy 

źródło: opracowanie własne
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Korelogram na wykresie 4.11 przedstawia rzeczywiste kształtowanie 
się zależności między średnią jednostkową wartością nieruchomości 
gruntowej a wartością miernika opisującego potencjał danej gminy. Na
leży przy tym pamiętać o tym, że im większa wartość omawianej zmien
nej syntetycznej, tym niższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 
rozważanej gminy. Jest to zgodne z istotą metody wzorcowej porządko
wania liniowego obiektów.



PODSUMOWANIE

W pracy podjęto próbę oceny możliwości zastosowania wybranych 
metod ilościowych w analizie wartości rynkowej nieruchomości 
gruntowych. W zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych 
procesów i mechanizmów występujących na tym rynku omówiono 
zagadnienia ekonomiczne i prawne oraz przybliżono dotychczasowe 
podejścia do szacowania wartości rynkowej nieruchomości gruntowych. 
Przeprowadzone badania uprawniają do wysunięcia następujących 
wniosków:

1. Istnieje praktyczna możliwość wykorzystania narzędzi 
wchodzących w skład metod ilościowych do analizy wartości rynkowej 
nieruchomości gruntowych w Polsce. Pomimo że polski rynek 
nieruchomości należy do rynków stosunkowo młodych, występują na 
nim prawidłowości charakterystyczne dla procesów masowych.

2. Występujący w literaturze przedmiotu pogląd o lokalnym 
charakterze rynku nieruchomości jest słuszny. Przeprowadzone badania 
wskazują na duże zróżnicowanie w poziomie wartości nieruchomości, 
które w znacznym stopniu wynika z ich lokalizacji. Rynek lokalny 
nieruchomości gruntowych jest najczęściej ograniczony przez granice 
administracyjne jednego miasta. W przypadku miast, które zajmują 
znaczny obszar terytorialny (np. Gdańsk, Kraków, Łódź, Szczecin), 
uzasadnione wydaje się dodatkowe ograniczenie zasięgu rynku lokalnego 
do granic jednej dzielnicy czy nawet jednego osiedla mieszkaniowego.

3. Występuje znaczne zróżnicowanie czynników determinujących 
wartość badanych nieruchomości w przypadku różnych rynków 
lokalnych. Pomimo że wartość nieruchomości najbardziej uzależniona 
jest od stopnia jej uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej, to 
wpływ poszczególnych elementów tego uzbrojenia jest już różny na 
różnych rynkach.

4. Ogólny poziom wartości nieruchomości gruntowych na danym 
obszarze jest w znacznym stopniu determinowany przez otoczenie. 
Przeprowadzone badania wykazały uzależnienie wartości nieruchomości 
zarówno od poszczególnych czynników społeczno-ekonomicznych 
charakteryzujących daną gminę, jak i od syntetycznej miary określającej 
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego tej gminy.
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5. Powszechnie stosowane klasyczne metody analizy danych nie 
powinny być traktowane jako uniwersalne metody analizy wartości 
rynkowej nieruchomości gruntowych. Przynajmniej w części badanych 
obszarów nie można było przyjąć założeń wymaganych przy stosowaniu 
metod klasycznych. W związku z tym wskazane wydaje się prowadzenie 
badań opartych na metodach nieklasycznych, do których zalicza się 
metody bootstrapowe i sztuczne sieci neuronowe.

6. Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących możliwości 
wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do szacowania wartości 
rynkowej nieruchomości gruntowych należy stwierdzić, że najlepszymi 
właściwościami aproksymacyjnymi charakteryzują się perceptrony 
wielowarstwowe (sieci typu MLP), natomiast bardzo małą przydatność 
wykazują sieci oparte na neuronach o radialnych funkcjach aktywacji 
(RBF, GRNN).

7. Przyjęcie zamiast szeregu zmiennych dychotomicznych 
opisujących wyposażenie nieruchomości w poszczególne elementy 
infrastruktury technicznej jednej zmiennej nominalnej ogólnie opisującej 
stan uzbrojenia terenu nie pogorszyło istotnie jakości sztucznych sieci 
neuronowych. Zastosowanie na etapie preprocessingu kodowania 
zmiennej nominalnej metodą jeden z n jest korzystniejsze niż kodowanie 
metodą n w jednym.

Reasumując, należy stwierdzić, że zjawiska występujące na rynku 
nieruchomości gruntowych podlegają określonym prawidłowością 
statystycznym, które zbadano i opisano wybranymi metodami 
ilościowymi. Występujące w literaturze polskiej przykłady zastosowań 
metod ilościowych do szacowania wartości rynkowej nieruchomości 
gruntowych ograniczają się niemal wyłącznie do tradycyjnych metod 
modelowania ekonometrycznego (wraz z elementami statystyki 
matematycznej), natomiast w pracy podjęto udaną próbę wykorzystania 
wybranych metod nieklasycznych w tym zakresie.
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