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Wycena treść 

I. DANE WYJŚCIOWE  

1. Podstawy formalne 

1.1 Zleceniodawca 

Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich 

1.2 Przedmiot i zakres wyceny 

Drewno leżące na terenie bazy w Grodzisku Mazowieckim 

1.3 Cel wyceny 

Określenie wartości rynkowej drzew stojących (WR), dla potrzeb ustalenia ceny 

sprzedaży 

1.4 Data wizji lokalnej 

16.01.2017r  

1.5 Data wykonania wyceny 

08.02.2017 

1.6 Opis techniczny 

Stos 1  

drewno liściaste, Ol 5%, Brz5%, Tp65%, Kl20% inne liściaste 5%. 

Stos o miąższości 60m
3
 

Drewno o różnym stopniu wad, dla potrzeb określenia wartości przyjmę w sortymencie S4 – 

opał. Jest to drewno w kłodach o dużych średnicach, drewno z wadami technicznymi i 

uszkodzeniami. Ze względu na wady i stan zastosuje współczynnik redukcyjny 50% 

Stos 2 

drewno liściaste, Tp85%, inne liściaste 15%. 

Stos o miąższości 7m
3
 

Drewno o dużym stopniu wad, leżanina, dla potrzeb określenia wartości przyjmę w sortymencie 

S4 – opał, ale ze względu na stopień degradacji przyjmę współczynnik redukcyjny w wysokości 

80%. 

Stos 3 ( na tyłach hali) 

drewno liściaste, Tp85%, inne liściaste 15%. 

Stos rozproszony o miąższości 10m
3
 

Drewno o dużym stopniu wad, dla potrzeb określenia wartości przyjmę w sortymencie S4 – 

opał, ze względu na stopień degradacji przyjmę współczynnik redukcyjny w wysokości 80%. 

1.7 Data poziomu cen 

08.02.20167r. 

II. OKREŚLENIE WARTOŚCI   

2.1 Analiza rynku 

Przeprowadziłem analizę cenników nadleśnictwa Chojnów i na tej podstawie określiłem ceny 

poszczególnych sortymentów drewna. 
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2.2 Obliczenia 

.2.12.1 Obliczenie wartości drewna. 
 

nr Stos 

Masa 
drewna w 
m

3
 

cena 
jednostkowa    

    

S4   

 

 
cena 
jedn. 

115zł/m3  w 
lasach 

państwowych wartość  

1 1 60 57,5 zł/m3
 3450 

2 2 7 23 zł/m3
 160 

3 3 10 23 zł/m3
 230 

          

          

          

          

          

  
masa 
razem 77   3840 

     Określona wartość jest wartością netto. 


