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W niniejszym poradniku zamieściłem operat szacunkowy określenia wartości 
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1. Kilka słów wstępnych 

W części drugiej poradnika dotyczącego regresji wielorakiej, chcę nieco rozszerzyć pewne 

zagadnienia statystyczne, pokazać próbę praktycznego wykorzystania narzędzia 

statystycznego do określenia przedziałów dla cechy „stan techniczno użytkowy 

lokalu/budynku” , nieco napisać o sposobie radzenia sobie z brakiem dostępu do 

lokali/budynków celem ustalenia tego stanu. 

Poza tym kilka zdań o obserwacja odstających, zamianie cech niemierzalnych (uznaniowych) 

na mierzalne (obiektywne) i czy „rozszerzać” deltę (Cmax – Cmin). 

Na końcu jak zwykle znajduje się operat szacunkowy który fizycznie uczestniczył w obrocie 

prawnym i pokazujący praktyczne wykorzystanie tego o czym mówi niniejszy poradnik. 

2. Uzupełniające zagadnienia statystyczne w pracy rzeczoznawcy 

Miary cech: 

Krótkie przypomnienie z części I - poszczególnym cechą przypisujemy odpowiednie miary. 

Dla cech mierzalnych takich jak np. powierzchnia użytkowa, pow. działki, miarą będą ich 

wartości, dla cech niemierzalnych przypisujemy oceny.  

Przykładowo cechy niemierzalne: np.  lokalizacja:  0 – średnia, 1 – dobra, 2 – b.dobra 

Zauważmy, że tutaj pojawia się pierwsza uznaniowość  w modelu regresji, ponieważ to my 

określimy do której oceny przypiszemy daną transakcję. 

Powinniśmy dążyć do tego aby jak najmniej cech było tzw. uznaniowymi, bo 

wyeliminowanie z  naszego  modelu uznaniowości zdecydowanie podwyższa jego 

wiarygodność. Im mniej uznaniowości tym bardziej obliczenia wynikają z zachowania rynku. 

Jeżeli wszystkie cechy były by opisane oceną mierzalną to nasz model był by bardzo 

obiektywny i wszystkie wagi cech wynikały by z zachowania się rynku czyli były by 

rynkowe. 

Powracając do cechy „lokalizacja”. Spotkałem się z próbą określenia tej cechy za pomocą 

odległości mierzonej w linii prostej od np. centralnego punktu miasta. 

Według mnie jest to bardzo dyskusyjne podejście do tego zagadnienia, być może jeżeli 

badamy zawężony obszar rynku to ten sposób może okazać się poprawny z tym że nie zawsze 

punktem odniesienia centrum miasta, a może być np. główna ulica w danej dzielnicy. Jedno 

co trzeba podkreślić  że w takim wypadku nie ma znaczenia, czy dobrze określimy ten punkt, 

ponieważ to sam model obliczy za nas czy wraz z odległością od tego punku wartość maleje, 

rośnie czy też się nie zmienia (może również okazać się nieistotny). Zamiast odległości w linii 

prostej można liczyć odległość dojścia (dojazdu) do danego punku konkretnymi ulicami. 

Aktualnie z technicznego punktu widzenia nie ma z tym żadnego problemu poprzez 

wykorzystanie np. serwisu geoportal czy też innego serwisu lokalnego. 


	okladka glowna II probka
	REgresja wiororaka II probka

