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IOWE I ILO�CIOWE  
YCENY NIERUCHOMO�CI∗

icza w Krakowie

tanie zaprezentowana propozycja jednoczesnego wykorzysta-
ilo�ciowych w procesie dochodzenia do warto�ci rynkowej

zie konkretnego algorytmu wyceny.
y, na podstawie informacji rynkowych stanowi�cych baz� do
parametry dwóch modeli: addytywnego w postaci liniowej

multiplikatywnego, uwzgl�dniaj�cego wykładnicz� zmienno�	
em ich atrybutów. Weryfikacja hipotez statystycznych doty-
anych parametrów modeli b�dzie podstaw� do wnioskowania
i na wybór modelu o lepszej wiarygodno�ci. Na podstawie pa
lu oraz atrybutów nieruchomo�ci wycenianej b�dzie okre�lana
pełn� analiz� wariancji. Tak okre�lona warto�	 rynkowa nie

dykcj� estymowanego modelu, b�dzie korygowana poprawk�
�lona w drugim etapie analizy. 
e statystycznej b�d� podlega	 odchyłki losowe do jednostko
raz z ich macierz� kowariancji, które zostały okre�lone w etapie
zostanie opracowana procedura, bazuj�ca na metodach jako
a podobie�stwa nieruchomo�ci wycenianej i nieruchomo�c
jako�ciowej zostanie ustalona podgrupa nieruchomo�ci, która
� podobie�stwa do nieruchomo�ci wycenianej. 
stkowych cen nieruchomo�ci ustalonej podgrupy oraz ich ma-
ne w pierwszym etapie, stanowi� podstaw� do wyznaczenia
enianej nieruchomo�ci. Po dodaniu tej poprawki do rynkowej
yskanej z predykcji modelu, okre�lonej w etapie pierwszym
godn� warto�	 rynkow� wycenianej nieruchomo�ci.
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WPROWADZENIE 

Zaprezentowane rozwa�ania dotycz� sposobu okre�lania bardziej wiarygodnej pro-
gnozy rynkowej warto�ci nieruchomo�ci na podstawie starannie dobranego modelu 
wyceny, odpowiedniego dla danego lokalnego rynku. W celu urealnienia wykonywanej 
predykcji zaproponowano dodanie do warto�ci modelowej czynnika systematycznego. 
Czynnik systematyczny jest wyznaczany na podstawie odchyłek losowych nierucho- 
mo�ci najbardziej podobnych do wycenianej spo�ród zgromadzonej bazy danych.  
Wybór nieruchomo�ci najbardziej podobnych odbywa si� przy wykorzystaniu metod 
jako�ciowych. 

POSTA� TESTOWANYCH MODELI WYCENY  

Model liniowy addytywny 

( )
1

ˆ
m

i i i
i

c x x a
=

= − ⋅�     (1) 

gdzie:  
c – jednostkowa cena nieruchomo�ci, 

xi – warto�	 atrybutu i,
ˆix   – przeci�tna warto�	 atrybutu i w bazie, 

ai  – parametry modelu. 

Model nieliniowy multiplikatywny 

1 1 2 2 ˆˆ ˆ
1 2 ... m mx xx x x x

mc a a a −− −= ⋅ ⋅ ⋅                       (2) 
gdzie: 
c  – jednostkowa cena nieruchomo�ci, 
x1,x2,...,xm  – atrybuty nieruchomo�ci, 
ˆix   – przeci�tna warto�	 atrybutu i w bazie, 

aj  – parametry modelu. 

ESTYMACJA PARAMETRÓW MODELI WYCENY  

Model liniowy addytywny 

Wyra�enie (1) mo�na zapisa	 w nast�puj�cej formie macierzowej: 

                [ ] [ ] [ ] [ ]C X a= ⋅ + δ                                                (3) 
gdzie: 

[ ]
1

2

n

c
c

C

c

� �
� �
� �=
� �
� �
� �

�
      – wektor zmiennej losowej obja�nianej (ceny nieruchomo�ci),
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[ ]
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a
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a

a

� �
� �
� �=
� �
� �
� �

�
     – wektor współczynników liniowej regresji wielorakiej, 

[ ]
1

2

n

� �
� �
� �=
� �
� �
� �

�

δ
δ

δ

δ

    – wektor odchyłek losowych modelu. 

Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów, czyli wyznaczenie estymatora â
wektora współczynników a, takiego, �e: 

2

1
( ) min

n
T

i i
i

c w
=

− = =� δ δ          (4) 

gdzie: 
ci  – cena zaobserwowana dla i-tej nieruchomo�ci w bazie, 
wi  – modelowa warto�	 nieruchomo�ci, 
δ  = C – W   – wektor odchyłek losowych (ró�nic mi�dzy cenami zaobserwowanymi C
                         i warto�ciami modelowymi W), 

wiedzie do układu równa� normalnych, który jest rozwi�zywany za pomoc� numerycz-
nych procedur iteracyjnych. 

Przez rozwi�zanie uogólnionego modelu liniowego rozumie si�:
– okre�lenie nieobci��onego estymatora wektora niewiadomych: 

1ˆ ( )T Ta X X X C X C− += ⋅ = ⋅            (5) 

gdzie: 
X +  – pseudoodwrotno�	 macierzy X ,

– okre�lenie nieobci��onego estymatora wariancji resztowej, okre�laj�cej niedo-
kładno�	 estymacji parametrów modelu: 

2
0

ˆˆ
T T TC C a X C

n m
−=
−

σ        (6) 

– wyznaczenie macierzy kowariancji wektora niewiadomych (parametrów  
modelu): 

– macierz zawieraj�ca ró�nice zmiennych obja�nia-
j�cych (atrybutów) i ich �rednich warto�ci,
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2 1
0ˆ ˆ( ) ( )TCov a X X −= ⋅σ    (7) 

–  wyznaczenie macierzy kowariancji warto�ci modelowych: 

2 1
0ˆ( ) ( )T TCov W X X X X−= ⋅σ              (8) 

Warto�	 ka�dego współczynnika regresji podajemy wraz z poziomem istotno�ci, 
który jest wska�nikiem wiarygodno�ci dla warto�ci otrzymanej na podstawie próby  
w stosunku do całej populacji. 

Model nieliniowy multiplikatywny 

Do estymacji warto�ci współczynników ai funkcj� (2) trzeba doprowadzi	 do postaci 
liniowej. W tym celu logarytmujemy stronami równanie (2), przy wykorzystaniu loga-
rytmu naturalnego, otrzymuj�c:

( ) ( ) ( )1 1 1 2 2 2ˆ ˆ ˆln ln ln ... lnm m mc x x a x x a x x a= − ⋅ + − ⋅ + + − ⋅             (9) 

Układ równa� postaci (9) ma cechy modelu probabilistycznego, który w zapisie ma-
cierzowym przyjmuje nast�puj�c� posta	:

[ ] [ ] [ ] [ ]ln ln lnC X a= ⋅ + δ         (10) 

gdzie: 
[ ]lnC – macierz jednokolumnowa, [n×1] zawieraj�ca logarytmy naturalne cen nieru-

chomo�ci z  bazy,  
[ ]X  – macierz prostok�tna pionowa [n×m], zawieraj�ca ró�nice warto�ci atrybutów 

nieruchomo�ci z bazy i ich �rednich warto�ci, 
[ ]ln a – macierz jednokolumnowa [m×1], zawieraj�ca estymowane warto�ci logaryt-

mów naturalnych współczynników ai  modelu (2), 
[ ]lnδ – macierz jednokolumnowa [n×1], zawieraj�ca odchyłki losowe do logarytmów 

naturalnych cen nieruchomo�ci z bazy, 

przy czym n oznacza liczb� rozwa�anych nieruchomo�ci w bazie, za� m – liczb� rozwa-
�anych atrybutów. 

Po zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów otrzymuje si� nast�puj�ce wzory 
na estymowane parametry modelu nieliniowego: 

( ) 1
ˆ exp lnT Ta X X X C

−� �= ⋅� �� �
             (11) 

Macierz kowariancji dla estymowanych parametrów wyznacza si� według wzoru: 

[ ] ( ) 12
0ˆ ˆ TCov a X Xσ

−
=                    (12) 
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przy czym 2
0σ  oznacza wariancj� estymacji nieliniowego modelu multiplikatywnego, 

której estymator okre�la si� według wzoru: 

[ ] [ ]2
0ˆ

T

n m
⋅

=
−

δ δ
σ               (13) 

gdzie: 
δ  – odchyłki losowe modelu (ró�nice mi�dzy cenami rynkowymi i ich modelowymi 

warto�ciami). 

Weryfikacja modeli wyceny 

Podstawowym miernikiem jako�ci dopasowania modelu do danych jest kwadrat 
współczynnika korelacji krzywoliniowej, który dla modelu liniowego odpowiada 
współczynnikowi determinacji i okre�la udział wariancji wyja�nionej przez model  
w stosunku do całkowitego rozproszenia zmiennej obja�nianej wokół jej warto�ci prze-
ci�tnej. 

W ramach statystycznej weryfikacji modeli badamy istotno�	 układu uzyskanych 
parametrów w ka�dym z modeli oraz istotno�	 ka�dego z parametrów z osobna. Szcze-
gółowe omówienie procedury weryfikacji modeli zawiera publikacja [Bara�ska 2005]. 

PROGNOZOWANIE JEDNOSTKOWEJ WARTO�CI RYNKOWEJ 
NIERUCHOMO�CI

Wyestymowany model wyceny prowadzi do wyodr�bnienia czynnika systematycz-
nego modelu z jednostkowych cen nieruchomo�ci. S� to warto�ci prognoz cen nieru-
chomo�ci uzyskane z modelu W. Ró�nice rzeczywistych cen rynkowych, zebranych  
w bazie danych C i warto�ci modelowych W to, jak wspomniano wy�ej, odchyłki loso-
we modelu: 

[ ] [ ] [ ]C W= −δ                (14) 

gdzie: 
[ ]W  – wektor modelowych cen nieruchomo�ci, 
[ ]C  – wektor rzeczywistych cen nieruchomo�ci w bazie danych, 

[ ]δ  – odchyłki losowe modelu wyceny. 

Ka�demu czynnikowi systematycznemu odpowiada zbiór odchyłek losowych modelu 
δ , który posiada charakterystyk� niedokładno�ci zawart� w swojej macierzy kowa-
riancji: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]C X X C I X X Cδ + +� �= − ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅� �           (15) 
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[ ] ( ) 12
0

T TCov I X X X Xδ σ
−� �= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅� �� �

       (16) 

gdzie: 
+X – pseudoodwrotno�	 macierzy X ,

przy czym wariancja resztowa jest szacowana według wzoru (6) lub (13), w zale�no�ci
od rozpatrywanego modelu. 

Wybór nieruchomo�ci reprezentatywnych przy zastosowaniu metod jako�ciowych 

Stosuj�c analiz� jako�ciow�, z zebranej bazy danych wybieramy grup� k nierucho-
mo�ci, zawieraj�c� nieruchomo�	 wycenian� i najbardziej do niej podobnych. Doko-
nuj�c wyboru, post�pujemy zgodnie z jedn� z metod  jako�ciowych [Czaja i Parzych 
2007]: 

– analiza porównania wzgl�dnego, 
– analiza szeregowania nieruchomo�ci. 
Analiza porównania wzgl�dnego nieruchomo�ci opiera si� na porównaniu jako�cio-

wym cech nieruchomo�ci wycenianej z cechami nieruchomo�ci podobnych w taki  
sposób, �e dla ka�dego atrybutu nieruchomo�ci porównywanej ustala si� znak „-1” lub 
„+1” poprawki koryguj�cej, w zale�no�ci od tego czy warto�	 danego atrybutu jest 
odpowiednio: wi�ksza czy mniejsza od warto�ci tego atrybutu dla nieruchomo�ci wyce-
nianej. Wydzielenie nieruchomo�ci najbardziej podobnych do wycenianej nast�puje na 
podstawie sumy poprawek dla wszystkich atrybutów. Wybieramy wszystkie nierucho-
mo�ci, dla których suma poprawek wynosi „0” oraz najta�sz� z nieruchomo�ci o ujem-
nej sumie poprawek i najdro�sz� z nieruchomo�ci o dodatniej sumie poprawek. 

Analiza szeregowania nieruchomo�ci polega na nadaniu rang ka�demu z atrybutów 
nieruchomo�ci podobnych oraz nieruchomo�ci wycenianej. Rangi nadaje si� w odnie-
sieniu do najni�szych lub najwy�szych warto�ci poszczególnych atrybutów w bazie; 
przy czym uwzgl�dnia si� „odległo�	” warto�ci danego atrybutu od punktu odniesienia. 
A zatem rangi mog� przyjmowa	 warto�ci całkowite 1>r . Podobnie jak w poprzedniej 
metodzie sumaryczn� poprawk� dla ka�dej nieruchomo�ci jest suma rang nadana  
poszczególnym atrybutom. Oczywistym jest, �e gdy za punkt odniesienia przyjmiemy 
najni�sze warto�ci atrybutów w bazie, to wszystkie rangi b�d� miały znak ujemny.  
W sytuacji przeciwnej – dodatni.   

Ostateczna prognoza warto�ci rynkowej wraz z analiz� dokładno�ci 

Z wektora składnika losowego wyodr�bniamy 
wi

δ , odpowiadaj�ce wybranym nieru-

chomo�ciom, a z macierzy kowariancji – podmacierz [ ]wCov δ  o wymiarach )( kk × ,
zawieraj�c� elementy odpowiadaj�ce wyodr�bnionym odchyłkom. 

Z modelu systematycznego szacujemy modelow� rynkow� warto�	 nieruchomo�ci 
wycenianej wM:

[ ] [ ]ˆM ww X a= ⋅               (17) 

gdzie: 
[ ] [ ]1 2 ...w mX x x x=   – wektor warto�ci atrybutów wycenianej nieruchomo�ci, 

[ ]â   – wektor wyestymowanych parametrów modelu. 
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Odchylenie standardowe ( )Mwσ  oszacowania wM wyliczamy nast�puj�co:

( ) ( ) [ ] [ ] [ ]2 2
0 ˆ T

M M w wV w w X Cov a Xσ σ= = ⋅ ⋅ ⋅                    (18) 

Natomiast z modelu losowego szacujemy rynkow� warto�	 czynnika losowego  
wycenianej nieruchomo�ci: 

[ ] [ ]1
1 1 1T

L ww P P δ
−

� �= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅� �            (19) 

gdzie: 
[ ]1 1 1 ... 1=  – wektor zło�ony z jedynek o wymiarach (1 )k×

przy czym macierz wag stanowi odwrotno�	 macierzy kowariancji: 

[ ]wCovP δ1−=               (20) 

Odchylenie standardowe oszacowania czynnika losowego wynosi: 

( ) [ ] 12
0

2 11
−

⋅⋅⋅= T
L Pw

w
σσ        (23) 

gdzie wariancja resztowa 2
0w

σ  jest okre�lona dla grupy k wybranych nieruchomo�ci: 

2
0

1ˆ
1w

TT
w w L wP w P

k
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

=
−

δ δ δσ             (21) 

Ostateczna warto�	 rynkowa wycenianej nieruchomo�ci b�dzie obliczona nast�pu- 
j�co: 

LMLM www +=+     (22) 

Pomi�dzy wariancjami prognozy rynkowej warto�ci nieruchomo�ci, uzyskanej  
z modelu Mw  oraz prognozy poprawionej o czynnik losowy LMw + , zachodzi nast�pu-
j�ca relacja: 

( ) ( ) ( )M M L LV w V w V w+= +                      (23) 

Zatem odchylenie standardowe ostatecznej warto�ci rynkowej nieruchomo�ci wyli-
czymy ze wzoru: 

( ) ( ) ( )2 2 2
M L M Lw w w+ = −σ σ σ           (24) 

PRZYKŁAD PRAKTYCZNY 

Zaprezentowany powy�ej sposób post�powania został zweryfikowany na ró�nych 
lokalnych rynkach nieruchomo�ci ró�nych typów. Za ka�dym razem doprowadził do 
poprawienia prognozowanej na podstawie modelu warto�ci rynkowej wycenianej nieru-
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chomo�ci, zmniejszaj�c jej odchylenie standardowe oraz u�ci�laj�c jej warto�	 poprzez 
dodanie poprawki koryguj�cej. Poni�ej zamieszczono wyniki wyceny lokalu mieszkal-
nego z terenu miasta Rzeszowa, na podstawie jednej bazy danych, ale za pomoc� dwóch 
modeli wyceny: addytywnego i multiplikatywnego. 

Wycena według modelu addytywnego 

Tabela 1. Macierz kowariancji dla odchyłek dotycz�cych wybranych nieruchomo�ci [ ]wCov δ
Table 1.  Covariance matrix for remainders concerning selected real estate 

41533 4641 -1228 3446 1787 1391 -981 -2179 

4641 39834 519 -9664 -2049 -94 1874 -18 

-1228 519 45167 1722 -1251 -316 -4880 367 

3446 -9664 1722 39023 130 2608 2123 1288 

1787 -2049 -1251 130 45285 -2011 -1035 -428 

1391 -94 -316 2608 -2011 43289 654 -3766 

-981 1874 -4880 2123 -1035 654 46177 907 
-2179 -18 367 1288 -428 -3766 907 44291 

Tabela 2. Macierz wagowa 1[ ]wP Cov−= δ
Table 2. Weight matrix 

0,0000249 -3,8E-06 9E-07 -3,2E-06 -1,1E-06 -6E-07 9E-07 1,2E-06 

-3,8E-06 2,75E-05 -8E-07 7,3E-06 1,3E-06 -2E-07 -1,6E-06 -4E-07 

0,0000009 -8E-07 2,25E-05 -1,4E-06 6E-07 2E-07 2,5E-06 -1E-07 

-3,2E-06 7,3E-06 -1,4E-06 0,000028 2E-07 -1,6E-06 -1,8E-06 -1,1E-06 

-1,1E-06 1,3E-06 6E-07 2E-07 2,23E-05 1,1E-06 5E-07 2E-07 

-6E-07 -2E-07 2E-07 -1,6E-06 1,1E-06 2,34E-05 -3E-07 0,000002 

0,0000009 -1,6E-06 2,5E-06 -1,8E-06 5E-07 -3E-07 2,21E-05 -4E-07 

0,0000012 -4E-07 -1E-07 -1,1E-06 2E-07 0,000002 -4E-07 2,29E-05 

Warto�	 modelowa nieruchomo�ci:   1909,06 [zł/m2]
Odchylenie standardowe warto�ci modelowej:   113,88 [zł/m2]
Warto�	 losowa:       - 84,90 [zł/m2]
Odchylenie standardowe warto�ci losowej:       75,52 [zł/m2]
Ostateczna prognoza warto�ci:   1824,17 [zł/m2]
Odchylenie standardowe ostatecznej prognozy:      85,23 [zł/m2]
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Wycena według modelu multiplikatywnego 

Tabela 3. Macierz kowariancji dla odchyłek dotycz�cych wybranych nieruchomo�ci [ ]wCov δ
Table 3. Covariance matrix for remainders concerning selected real estates 

39902 4459 -1180 3311 1716 1336 -943 -2094 

4459 38269 499 -9285 -1969 -90 1801 -18 

-1180 499 43394 1654 -1202 -303 -4688 353 

3311 -9285 1654 37490 125 2505 2040 1237 

1716 -1969 -1202 125 43507 -1932 -995 -411 

1336 -90 -303 2505 -1932 41589 629 -3618 

-943 1801 -4688 2040 -995 629 44364 871 
-2094 -18 353 1237 -411 -3618 871 42552 

Tabela 4. Macierz wagowa 1[ ]wP Cov−= δ
Table 4. Weight matrix 

0,000026 -4E-06 9E-07 -3,4E-06 -1,2E-06 -6E-07 9E-07 1,3E-06 

-0,000004 2,86E-05 -9E-07 7,6E-06 1,4E-06 -2E-07 -1,6E-06 -4E-07 

0,0000009 -9E-07 2,34E-05 -1,5E-06 6E-07 2E-07 2,6E-06 -1E-07 

-3,4E-06 7,6E-06 -1,5E-06 2,92E-05 2E-07 -1,7E-06 -1,8E-06 -1,1E-06 

-1,2E-06 1,4E-06 6E-07 2E-07 2,32E-05 1,1E-06 5E-07 2E-07 

-6E-07 -2E-07 2E-07 -1,7E-06 1,1E-06 2,44E-05 -3E-07 2,1E-06 

0,0000009 -1,6E-06 2,6E-06 -1,8E-06 5E-07 -3E-07 0,000023 -4E-07 

0,0000013 -4E-07 -1E-07 -1,1E-06 2E-07 2,1E-06 -4E-07 2,38E-05 

Warto�	 modelowa nieruchomo�ci:   1915,33 [zł/m2]
Odchylenie standardowe warto�ci modelowej:   111,62 [zł/m2]
Warto�	 losowa:      - 90,10 [zł/m2]
Odchylenie standardowe warto�ci losowej:        74,18 [zł/m2]
Ostateczna prognoza warto�ci:   1825,23 [zł/m2]
Odchylenie standardowe ostatecznej prognozy:         83,40 [zł/m2]

WNIOSKI 

Zaprezentowany dwuetapowy model wyceny nieruchomo�ci ma na celu doprecyzo-
wanie warto�ci nieruchomo�ci wyznaczonej na podstawie dobrze dopasowanego do 
lokalnego rynku i statystycznie zweryfikowanego modelu wyceny. Jego zalet� jest  
wyró�nienie w bazie nieruchomo�ci podobnych, rozpatrywanej w podej�ciu porównaw-
czym, grupy nieruchomo�ci cechuj�cych si� najwi�kszym podobie�stwem do wycenia-
nego obiektu i wykorzystanie ich do „poprawienia” modelowej warto�ci nieruchomo�ci. 
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Na podstawie zaprezentowanego przykładu widzimy, i� oba modele dały bardzo zbli�o-
ne wyniki wyceny tego samego lokalu. Odchylenie standardowe ostatecznej prognozy 
warto�ci lokalu jest na poziomie 4–5% jej wysoko�ci i stanowi zaledwie ok. 75%  
odchylenia standardowego prognozy warto�ci nieruchomo�ci uzyskanej wprost z mode-
lu. Uzyskano zatem znacznie dokładniejszy wynik wyceny ni� za pomoc� wył�cznego 
wykorzystania modelu funkcyjnego. 
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QUALITY AND QUANTITY METHODS  
FOR ESTIMATING REAL ESTATES 

Abstract. The paper presents a two-stage method of real estate estimation, basing on the 
probabilistic model of the variability of real estates prices in relation to their attributes.  
At the first analysis stage, on the basis of the market information being a base for estima-
tion, a linear model and a multiplicative model of variability of real estate prices in rela-
tion to their attributes will be estimated. The verification of statistical hypotheses concer-
ning the differences between the values of the estimated model parameters will be the ba-
sis for evaluating their significance and it will permit to choose a more reliable model.  
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On the basis of model parameters and of the attributes of an estimated real estate, we will 
determine its market value with a full analysis of variance. A real estate value determined 
in such a way, being a prediction of estimated model, will be corrected with a random cor-
rection, which is going to be determined at the second stage of the analysis.  
At the second stage, the statistical analysis will include random deviations, determined at 
the first stage, relating to the real estate unit prices, together with their covariance matrix. 
For this analysis, a procedure based on quality methods will be evolved with the aim of 
determining the degree of similarity between an estimated real estate and a real estate in 
the database. As result of the quality analysis, a subgroup of real estates showing the 
highest degree of similarity to the estimated real estate will be established. 
Random deviations for real estate unit prices of the established subgroup and their cova-
riance matrix, determined at the first stage, are the basis for determining the random cor-
rection for the estimated real estate. This random correction being added to the real estate 
market value obtained from the model prediction determined at the first stage, we get the 
most probable market value of the estimated real estate. 

Key words: modelling of real estate market, systematic factor, quality methods, quantity 
methods 
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