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potrZeBy inForMacyJne inWeStoróW 
W proceSie podeJMoWania decyZJi 
inWeStycyJnycH na rynkU nierUcHoMości 
– propoZycJa SySteMatyki danycH

Wprowadzenie

W gospodarce rynkowej uznaje się, że podejmowanie decyzji inwestycyj-
nych powinno odbywać się racjonalnie i w sposób zobiektywizowany, co nabiera 
szczególnego znaczenia przy inwestycjach rzeczowych o dużej wartości. Ozna-
cza to, że decyzja o realizacji, rezygnacja lub odłożenie inwestycji w czasie ma się 
opierać na wiarygodnie określonych kryteriach. Świadome i do pewnego stopnia 
sformalizowane podejmowanie decyzji inwestycyjnych cechuje profesjonalnych 
inwestorów, takich jak duże przedsiębiorstwa czy fundusze inwestycyjne.

Rozważania podjęte w niniejszym artykule dotyczą przede wszystkim inwe-
stycji bezpośrednich, związanych z nabywaniem różnorodnych praw do nierucho-
mości lub uzyskiwaniem kontroli nad nieruchomością poprzez nabycie spółki – 
właściciela nieruchomości. 

Celem artykułu jest sformułowanie propozycji usystematyzowania informa-
cji i danych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji inwestycyj-
nych na rynku nieruchomości. 

Artykuł jest w części wynikiem badań statutowych przeprowadzonych w Ka-
tedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
dotyczących barier informacyjnych rozwoju rynku nieruchomości1.
1 Bariery informacyjne rozwoju rynku nieruchomości. Polska na tle wybranych krajów. III ETAP 

BADAŃ (badania statutowe). Kierownik projektu: T. Ramian, zespół: H. Henzel, J. Konowal-
czuk, K. Śmietana, M. Wilczek, E. Zagórska, T. Bolek, A. Maszczyk. Maszynopis niepublikowa-
ny, Katowice 2012.
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1. informacje i dane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 
na rynku nieruchomości z uwzględnieniem kryteriów 
optymalnego sposobu użytkowania

Dla celów prowadzonych badań przyjęto następującą, szeroką definicję po-
trzeb informacyjnych inwestorów na rynku nieruchomości, w świetle której „są 
to informacje i dane niezbędne do podjęcia rozważnej i przemyślanej decyzji in-
westycyjnej”. 

Problem dotyczy zakresu informacji i danych o nieruchomości i jej otocze-
niu potrzebnych do dokonywania obiektywnego wyboru najkorzystniejszego spo-
sobu użytkowania danej nieruchomości2. Potrzeby informacyjne mogą być uświa-
domione lub nie, ponieważ duża część uczestników rynku nieruchomości nie ma 
wiedzy pozwalającej na dogłębną znajomość i rozumienie mechanizmów rynko-
wych.

Zgodnie z założonym celem, przeprowadzone w dalszej części rozważania 
odnoszą się w głównej mierze do nieruchomości inwestycyjnych, chociaż wiele 
elementów analizy ma charakter uniwersalny i może być zastosowanych do każ-
dego rodzaju nieruchomości.

Dla podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej rzeczowej inwestycji  
w nieruchomość komercyjną podstawowe znaczenie ma ustalenie wysokości do-
chodów (różnych kategorii) wraz z oceną ryzyka ich uzyskiwania oraz wartości 
nieruchomości w momencie nabywania i wychodzenia z inwestycji. Założenia 
przyjmowane do rachunku inwestycyjnego muszą wynikać z pogłębionej anali-
zy czynników determinujących dochody (stawki czynszowe, wydatki operacyjne, 
pustostany itd.) dla nieruchomości podobnych z uwzględnieniem wyników ana-
lizy popytu i podaży (w tym nieruchomości konkurencyjnych). To samo dotyczy 
cen i czynników wpływających na ceny nieruchomości oraz ryzyko rozpatrywa-
nych wariantów. 

W tym kontekście można przyjąć następujące założenia co do postulowane-
go sposobu uporządkowania informacji i danych gromadzonych, przetwarzanych 
i wykorzystywanych w procesie decyzyjnym:

2 Na gruncie teorii występują różnice pomiędzy abstrakcyjnymi pojęciami dane i informacje. Dane 
to nieobrobione (surowe) liczby i fakty odzwierciedlające jakiś jeden aspekt rzeczywistości. In-
formacja natomiast to dane przetworzone w sposób mający jakieś znaczenie. Jednak w praktyce 
są one stosowane zamiennie i z perspektywy profesjonalnego inwestora (i niniejszej publikacji) 
ich rozróżnianie nie ma istotnego znaczenia.
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Analiza przedinwestycyjna będzie się odnosiła do czynników wpływających 1. 
na dochód/ceny/ryzyko w rozbiciu na obszary wskazane w punkcie 2. Anali-
zowane będą czynniki fizyczne, techniczne, prawne, ekonomiczne i inne. 
Potrzebne jest wyraźne rozdzielenie obszarów analizy na nieruchomość, jej 2. 
sąsiedztwo – najbliższe otoczenie, lokalny rynek nieruchomości, otoczenie 
dalsze – np. województwo i cała gospodarka. Pomimo wyraźnego rozdziela-
nia nieruchomości i jej otoczenia, uwzględnia się w przedstawionej propozy-
cji także pogłębioną analizę nieruchomości jako element przedinwestycyjne-
go due diligence. 
Ważne jest dynamiczne rozpatrywanie parametrów analizy – to znaczy ujmo-3. 
wanie danych aktualnych, przedstawianie trendów i prognoz parametrów ryn-
kowych, ale także analiza danych historycznych.
Uwzględnienie podstawowych kryteriów optymalnego sposobu użytkowania 4. 
nieruchomości, a więc weryfikacja inwestycji nieruchomościowej pod kątem 
zgodności z prawem, wykonalności technicznej i opłacalności finansowej3.
Koncepcja najkorzystniejszego (optymalnego) sposobu użytkowania nie-

ruchomości jest jednym z fundamentów wyceny nieruchomości, będąc częścią 
szerszej definicji i interpretacji wartości rynkowej. Jest to przede wszystkim pod-
stawowa zasada ekonomiczna dotycząca najefektywniejszego wykorzystania do-
bra rzadkiego, jakim są nieruchomości. Musi być to sposób technicznie możliwy, 
zgodny z prawem, mający uzasadnienie rynkowe (popyt), wykonalny finanso-
wo (generujący odpowiednio wysokie dochody lub dający wystarczająco wysoki 
wzrost ceny) i w rezultacie dający maksymalną produktywność (wartość)4. W ob-
szarze wyceny nieruchomości koncepcja OSU odnosi się przede wszystkim do 
definicji wartości rynkowej, ale jest również akceptowana przy określaniu war-
tości godziwej5. Wskazuje się też, że analiza optymalnego sposobu użytkowania 
jest ważnym elementem analizy i oceny wariantów rozwoju nieruchomości inwe-
stycyjnych przy wyborze strategii zarządzania wartością nieruchomości6.

3 Koncepcja the highest and best use opisywana w literaturze z zakresu wyceny nieruchomości 
i standardach zawodowych, np. The Appraisal of Real Estate. Thirteenth Edition. Appraisal In-
stitute, Chicago 2008; Wycena nieruchomości. Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000; T. Ramian: Koncepcja optymalnego sposobu 
użytkowania w wycenie nieruchomości. W: Zarządzanie finansami. Red. dr hab. prof. Uniwersy-
tetu Szczecińskiego D. Zarzecki. Szczecin 2009.

4 Precyzyjniej najwyższą wartość pozostałościową gruntu.
5 E. Kucharska-Stasiak: Najkorzystniejszy sposób użytkowania jako warunek obiektywizacji ryn-

ku. W: Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku. Red. A. Nalepka. Wydawnictwo UE, 
Kraków 2011, s. 250.

6 K. Śmietana: Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w zarządzaniu wartością nierucho-
mości inwestycyjnych. W: Inwestycje i nieruchomości…, op. cit., s. 250.



266 Jan konowalczuk, tomasz ramian 

Optymalny sposób użytkowania pozwala na powiązanie fizycznych, praw-
nych, technicznych i lokalizacyjnych cech nieruchomości z popytem rynkowym 
i opłacalnością finansową. Nieruchomość przy stałości w miejscu (nieprzenaszal-
ności) charakteryzuje względna mobilność w zakresie możliwych sposobów za-
gospodarowania. Cecha ta powoduje, że na różne sposoby użytkowania będzie 
inny popyt, inne grupy użytkowników i różne ceny7. Identyfikacja i analiza cech 
rynkowych nieruchomości, zwana analizą produktywności, pozwala na zdefinio-
wanie rynku właściwego dla tej nieruchomości. Analiza stanu pozwala na zbada-
nie atrybutów nieruchomości przesądzających o jej atrakcyjności rynkowej w za-
kresie specyficznych usług, które świadczy i potrzeb, które zaspokaja8. 

W tabeli 1 zaprezentowano zakres systematycznego analizowania danych 
dotyczących nieruchomości i rynku, w którym funkcjonuje. Poza testami opty-
malnego sposobu użytkowania dodatkowo uwzględniono uzasadnienie rynkowe 
dla analizowanego wariantu. Symbolami x zaznaczono te obszary, które są naj-
bardziej istotne dla czterech wskazanych kryteriów. Zaprezentowana tablica jest 
dwuwymiarowa, ale faktycznie trzeba byłoby uwzględnić jeszcze trzeci wymiar 
odnoszący się do czasu, którego dane dotyczą, z podziałem na dane historyczne, 
aktualne i prognostyczne.

Tabela 1

Postulowana struktura informacji i danych o nieruchomości i rynku nieruchomości

Zakres analizy/ parametr
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Techniczna (fizyczna) 
wykonalność inwestycji x x

Zgodność z prawem x x x x x

Uzasadnienie rynkowe x x

Wykonalność finansowa x x x x x

Pozanieruchomościowe aspekty due diligence

W kompleksowej analizie przedinwestycyjnej (due diligence) inwestorzy 
biorą także pod uwagę elementy wykraczające poza nieruchomość i rynek nieru-
chomości, np. dotychczasowe doświadczenia z deweloperem, optymalizację po-
datkową, efekty synergiczne. 
7 J. Konowalczuk, T. Ramian: Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w badaniach rynku 

nieruchomości. W: Inwestycje i nieruchomości…, op. cit., s. 257.
8 S.F. Fanning: Market Analysis for Real Estate. Concepts and Applications in Valuation and High-

est and Best Use. Appraisal Institute, Chicago 2005.
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2. analiza potrzeb informacyjnych inwestorów na rynku 
nieruchomości 

Pod koniec 2011 roku, w ramach szerszych badań w Katedrze Inwestycji 
i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach9, przeprowadzo-
ne zostały badania ankietowe profesjonalistów działających na rynku nierucho-
mości z podziałem na pośredników, zarządców, deweloperów i rzeczoznawców 
majątkowych. Miały one na celu identyfikację i ocenę parametrów opisujących 
nieruchomość i rynek nieruchomości, które są ważne i wykorzystywane przy wy-
konywaniu wycen i analiz rynkowych10. Wybrane parametry rynkowe zostały 
zweryfikowane i ocenione co do ich znaczenia, źródeł pozyskiwania tych danych, 
dostępności i kosztu pozyskania informacji oraz oceny aktualności i wiarygodno-
ści informacji. Badania te nie były jednak kierowane bezpośrednio do inwesto-
rów, tylko do wspomnianych profesjonalistów obsługujących rynek nieruchomo-
ści, z których usług często korzystają inwestorzy. 

Dla potrzeb zidentyfikowania parametrów analizy branych pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości przeanalizowano 
badania dotyczące czynników uwzględnianych w analizach due diligence wyko-
nywanych przez inwestorów instytucjonalnych (funduszowych) w USA11. Na tej 
podstawie wyszczególniono kilkadziesiąt parametrów z podziałem na katego-
rie: charakterystyki nieruchomości, ekonomiczne, finansowe, rynkowe, prawne, 
inwestycyjne i związane z uczestnikami projektu (deweloperem, sprzedającym, 
pożyczkobiorcą). Należy nadmienić, że wskazane czynniki mają charakter dy-
namiczny, wraz z rozwojem rynku dochodzą nowe kategorie, a także waga (zna-
czenie) poszczególnych czynników zmienia się z czasem. W tabeli 2 zaprezen-
towano czynniki uwzględniane przez inwestorów instytucjonalnych w analizach 
due diligence dotyczących inwestycji rzeczowych na rynku nieruchomości.

9 Bariery informacyjne rozwoju rynku nieruchomości. Polska na tle wybranych krajów. II ETAP 
BADAŃ (badania statutowe). Kierownik projektu: H. Henzel, zespół: J. Konowalczuk, T. Ra-
mian, K. Śmietana, M. Wilczek, E. Zagórska, T. Bolek, A. Maszczyk. Maszynopis niepublikowa-
ny, Katowice 2011.

10 J. Konowalczuk, T. Ramian: Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy 
wyceny nieruchomości w Polsce. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 
Scientific Council of the „Journal of the Polish Real Estate Scientific Society”, vol. 20, nr 2. To-
warzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2012.

11 S. Roulac: Institutional Real Estate Investing Processes, Due Diligence Practices and Market 
Conditions. „Journal of Real Estate Portfolio Management” 2000, Vol. 6, No. 4.
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Tabela 2

Czynniki uwzględniane w analizie due dilligence inwestorów instytucjonalnych

Kategoria Czynnik
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Lokalizacja
Jakość najemców
Wizja lokalna w nieruchomości
Stan budynku
Jakość budowli
Pozycja konkurencyjna nieruchomości na rynku
Dostępność komunikacyjna i bliskość głównych dróg
Możliwości rozbudowy (rozwoju) nieruchomości
Architektura obiektu
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a Wcześniejsze doświadczenia z deweloperem/pożyczkobiorcą

Audyt sprawozdań finansowych dewelopera/pożyczkobiorcy
Ocena zdolności wytwórczych
Status zobowiązań finansowych związanych z projektem
Ocena rynkowych wyników innych projektów dewelopera
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Popyt uzasadniony siłą lokalnej gospodarki
Dostępność kapitału
Stan i perspektywy warunków gospodarczych
Polityka i regulacje podatkowe
Krajowy rynek nieruchomości
Inflacja

Fi
na

ns
ow

e

Aktualny poziom wypełnienia (zajęcia)
Finansowe aspekty jakości najemców
Spodziewane (planowane) przyszłe dochody
Wskaźnik pokrycia długu DCR
Koszty przed wynajęciem nieruchomości
Finansowe warunki najmu
Wskaźnik LTV
Historyczne wyniki finansowe danej nieruchomości
Stopa kapitalizacji
Udogodnienia i wymagania najemców
ROE
Kary i warunki rozwiązania umów najmu
Analiza wrażliwości
Cena w przeliczeniu na m2 p.u.
BeP (próg rentowności)
Potencjał wzrostu wartości
Wymagana stopa zwrotu IRR
Przewidywany okres inwestycji
Szacowana wartość przyszła (rezydualna)
Koszt odtworzenia
Wielkość inwestycji
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cd. tabeli 2

1 2

In
w

es
ty

cy
jn

e

Przekonanie co do jakości danej inwestycji
Jakość i kompleksowość informacji dostarczonych przez interesariuszy(dewelopera/
pożyczkodawcę/sprzedawcę)
Typ inwestycji
Wiedza rynkowa
Reputacja interesariuszy(dewelopera/pożyczkodawcy/sprzedawcy)
Wcześniejsze doświadczenia na tym rynku
Rodzaj nieruchomości
Wcześniejsze doświadczenia z deweloperem/pożyczkobiorcą

Pr
aw

ne

Raporty środowiskowe
Analiza tytułu prawnego do nieruchomości
Dokumenty kredytowe
Raporty dotyczące gleby
Pozwolenia na budowę i użytkowanie
Dokumentacja budowlana

Ry
nk

ow
e

Czynsze dla nieruchomości podobnych (porównawczych)
Poziom pustostanów – dane aktualne i trend w danym segmencie rynku
Stawki czynszu – dane aktualne i trend na rynku
Warunki umów najmu i concesions dla nieruchomości konkurencyjnych
Poziom pustostanów – dane aktualne i trend na rynku
Znajomość (doświadczenie) na danym rynku
Stawki czynszu – dane aktualne i trend w danym segmencie rynku
Ceny transakcyjne dla nieruchomości podobnych
Nowe nieruchomości konkurencyjne
Nowe budownictwo – trendy rynkowe
Ograniczenia dla powstawania nowych obiektów
Ograniczona dostępność gruntów 
Ekspansja rynkowa spółki i decyzje o zmianach lokalizacji

Źródło: S. Roulac: Institutional Real Estate Investing Processes, Due Diligence Practices and Market Conditions. 
„Journal of Real Estate Portfolio Management” 2000, Vol. 6, No. 4, s. 402-404.

W celu szczegółowego zaprezentowania potrzeb informacyjnych inwestorów 
przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości wykorzy-
stano dane zawarte w dwóch poprzednich tabelach, rezygnując z mało istotnych 
w tym przypadku kategorii czynników związanych z deweloperem i czynników 
inwestycyjnych. W ten sposób powstał przykładowy format analizowania danych 
uwzględniający zakres przestrzenny i kryteria optymalnego sposobu użytkowania 
nieruchomości (tabela 3).
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Tabela 3

Potrzeby informacyjne inwestorów
Zakres 

Analizy/ 
parametr

Nieruchomość
Najbliższe 

sąsiedztwo – 
otoczenie

Rynek lokalny: 
konkurencja 

i popyt

Otoczenie 
dalsze – woje-

wództwo
Gospodarka kraju

1 2 3 4 5 6
Technicz-
na (fizycz-
na) wyko-
nalność 
inwestycji

Lokalizacja –
Stan budynku –
Jakość budowli –
Architektura –
Możliwość rozbu- –
dowy
Jakość najemców –
Dostępność komu- –
nikacyjna
Zużycie technicz- –
ne i funkcjonalne

Dostępność  –
komuni-
kacyjna 
i bliskość 
głównych 
tras komu-
nikacyj-
nych

Pozycja kon- –
kurencyjna 
nieruchomości 
na rynku
Zużycie  –
techniczne 
i funkcjonalne 
nieruchomości 
konkurencyj-
nych

Zgodność 
z prawem

Raporty środowi- –
skowe
Analiza tytułu  –
prawnego do 
nieruchomości
Raporty dotyczące  –
gleby
Pozwolenia na  –
budowę i użytko-
wanie
Dokumentacja  –
budowlana

Raporty  –
środowi-
skowe

Dokumenty  –
kredytowe

Regulacje  –
prawne 
wydawane 
na szczeblu 
wojewódz-
kim

Regulacje  –
prawne wyda-
wane na szcze-
blu krajowym
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cd. tabeli 3

1 2 3 4 5 6
Wykonal-
ność finan-
sowa

Aktualny poziom  –
wypełnienia (zaję-
cia powierzchni)
Finansowe aspekty  –
jakości najemców
Spodziewane (pla- –
nowane) przyszłe 
dochody
Wskaźnik pokry- –
cia długu DCR
Koszty przed  –
wynajęciem nieru-
chomości
Finansowe warun- –
ki najmu
Wskaźnik LTV –
Historyczne wyni- –
ki finansowe danej 
nieruchomości
Stopa kapitalizacji –
Udogodnienia  –
i wymagania 
najemców
ROE –
Kary i warunki  –
rozwiązania umów 
najmu
Analiza wrażli- –
wości
Cena w przelicze- –
niu na m2 p.u.
BeP (próg rentow- –
ności)
Potencjał wzrostu  –
wartości
Wymagana stopa  –
zwrotu IRR
Przewidywany  –
okres inwestycji
Szacowana war- –
tość przyszła 
(rezydualna)
Koszt odtworzenia –
Wielkość inwe- –
stycji

Czynsze dla  –
nieruchomości 
podobnych (po-
równawczych)
Poziom pusto- –
stanów – dane 
aktualne i trend 
w danym seg-
mencie rynku
Warunki umów  –
najmu dla 
nieruchomości 
konkurencyj-
nych
Stawki czynszu  –
– dane aktualne 
i trend w da-
nym segmencie 
rynku
Ceny trans- –
akcyjne dla 
nieruchomości 
podobnych
Nowe nie- –
ruchomości 
konkurencyjne
Nowe budow- –
nictwo – trendy 
rynkowe
Ograniczenia  –
dla powstawa-
nia nowych 
obiektów
Ograniczona  –
dostępność 
gruntów 
Ekspansja  –
rynkowa spół-
ki i decyzje 
o zmianach 
lokalizacji

Stawki  –
czynszu – 
dane aktu-
alne i trend 
na rynku
Poziom  –
pustosta-
nów – dane 
aktualne 
i trend na 
rynku

Stawki czyn- –
szu – dane ak-
tualne i trend 
na rynku
Poziom pusto- –
stanów – dane 
aktualne 
i trend na 
rynku

Z analizy stanu prawnego nieruchomości wynikają główne wnioski w za-
kresie możliwości (i ograniczeń) użytkowania nieruchomości w stanie aktualnym 
i przy planowanym rozwoju, a także, jaki jest okres użytkowania nieruchomości 
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(ograniczony, nieograniczony) i czy występują lub wystąpią wydatki związane 
z kwestiami prawnymi (np. rozwiązanie umów najmu). W analizie opłacalności 
wynika z tego zakładany okres ekonomicznego użytkowania nieruchomości w sta-
nie aktualnym i możliwości zmian sposobu użytkowania. Analiza stanu technicz-
no-użytkowego i sąsiedztwa nieruchomości pozwala na określenie wszystkich ro-
dzajów zużycia nieruchomości – technicznego, funkcjonalnego i ekonomicznego 
(strategicznego), co z jednej strony wpływa na poziom przewidywanych stawek 
czynszowych, a z drugiej na wydatki związane z ewentualnym przeciwdziała-
niem (koszty remontów i podobne). Analiza finansowych parametrów nierucho-
mości jest podstawą do sporządzenia projekcji finansowej, oszacowania wartości 
i wskaźników opłacalności inwestycji. 

Zmiany otoczenia dotyczą zarówno lokalizacji – zmiany w najbliższym są-
siedztwie i dalszej odległości, jak i otoczenia ekonomicznego zarówno rynku lo-
kalnego, jak i całej gospodarki. Mogą one wpływać pozytywnie lub negatywnie 
na wartość nieruchomości. W przypadku zmian negatywnych występuje spadek 
wartości nieruchomości spowodowany zużyciem zewnętrznym i funkcjonalnym. 
Negatywne skutki fizycznej stałości nieruchomości mogą być osłabiane przez 
względną „mobilność” sposobów użytkowania, przy czym możliwości te są tym 
mniejsze, im bardziej specjalistyczna jest dana funkcja.

podsumowanie

Rynek nieruchomości jest opisywany dużą liczbą parametrów technicznych, 
ekonomicznych, prawnych i finansowych, które w różnorodny sposób są katego-
ryzowane. Kwestia ta dotyczy zarówno sfery badań naukowych, jak i analiz prak-
tycznych wykonywanych przez profesjonalistów. 

Trudno wskazać jeden najlepszy sposób porządkowania danych rynkowych, 
natomiast przedstawiona propozycja systematyzowania danych w ujęciu trzech 
wymiarów jest kompleksowa i elastyczna. Zaprezentowany układ gromadzenia 
i analizowania danych może być modyfikowany poprzez dodatkowe uszczegóło-
wienia lub zagregowany w zakresie obszaru analizy i kategorii danych. Może tak-
że odnosić się do grup nieruchomości (zespołów).
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inVeStorS’ inForMation needS in deciSion-MakinG 
proceSS on reaL eState Market – 

tHe propoSaL oF data SySteMatiZation

Summary

Rational and objective investment decision making in real estate market must be 
based on credible defined criteria, which require the use of different data and informa-
tion.

The article contains the author’s proposal how to systematize the information and 
data used in the real estate investment decision making process. The data are systema-
tized in a three-dimensional arrangement taking into account the spatial extent of the anal-
ysis (area), four criteria of the highest and best use of property and time (current, histori-
cal and projected data).

The article is a part of the statutory research carried out at the Department of Invest-
ment and Real Estate at the University of Economics in Katowice, concerning information 
barriers of real estate market development.


