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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO  
 

Adres nieruchomości: 
 

Kietrz, ulica Żeromskiego 11, gmina Kietrz, powiat głubczycki, woj. opolskie 
 

Określenie                  
nieruchomości: 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2065 a.m. 10  
o  powierzchni 0,1093 ha jako przedmiot prawa własności. Działka nr 2065 zabudowana jest 
jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni 
użytkowej 166,67 m2 wraz z zabudowaniami gospodarczymi położonym przy ulicy 
Żeromskiego 11. Budynek mieszkalny składa się z trzech kondygnacji nadziemnych, Stan 
techniczny budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych pogorszony. 
Kształt działki zbliżony do figury kwadratu. Teren równy, płaski, wyposażony w urządzenia 
infrastruktury technicznej: wodociągowe, elektryczne, szambo 
Droga dojazdowa do nieruchomości zabudowanej utwardzona, asfaltowa. 

Forma władania: 
 

Prawo własności gruntu zabudowanego 

 

Lokalizacja 
nieruchomości 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana jest w Kietrzu, przy ulicy 
Żeromskiego. Grunt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działek zabudowanych tą 
samą zabudową mieszkalną. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w odległości 20 
km od Głubczyc i około 18 km od Raciborza. 
Budynek mieszkalny położony bezpośrednio przy drodze publicznej. 
Dojazd do budynku dobry – droga o nawierzchni asfaltowej 
W rejonie lokalizacji przeważa zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz grunty 
niezabudowane 
Dostęp do komunikacji miejskiej przeciętny. 

Księga Wieczysta 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głubczycach 

KW numer OP1G/00018495/2. 

 

Cel wyceny: 

  

Celem wyceny jest określenie ww. wartości prawa własności nieruchomości gruntowej 
zabudowanej wraz z zabudowaniami gospodarczymi dla potrzeb Syndyka masy upadłości 
Ewy Skibińskiej zamieszkałej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego 11 – sygn. V GU 72/19 

Oszacowana 
wartość rynkowa: 

 

Wartość rynkowa nieruchomości w stanie aktualnym                     132 000 zł 
/ słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych / 

 

Daty istotne dla 
sporządzenia 

operatu 

Data określenia wartości rynkowej 07 września 2019 roku 

Data sporządzenia operatu 07 września 2019 roku 

Data na którą określono i uwzględniono w wycenie stan nieruchomości 28 sierpnia 2019 r. 

Pieczęć i podpis  
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

1.1 Przedmiot wyceny 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 2065 a.m. 10. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1093 ha. 

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest jednorodzinnym, piętrowym w zabudowie wolnostojącej 

budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 166,67 m2 wraz z towarzyszącymi mu 

zabudowaniami gospodarczymi. Budynek mieszkalny położony jest przy ulicy Żeromskiego 11.  

Posadowione na działce zabudowania gospodarcze stanowią typowe budynki gospodarcze gdzie 

jeden z nich pełni dodatkowo funkcję garażu. Budynki gospodarcze połączone są z budynkiem 

mieszkalnym poprzez zabudowę zwartą.  

Stan techniczny budynku mieszkalnego wraz z zabudowaniami określony został podczas oględzin 

jako zadawalający.  

Teren równy, płaski, wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej: wodociągowe, 

kanalizacyjne i elektryczne. 

Droga dojazdowa do nieruchomości zabudowanej utwardzona, asfaltowa.  

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

Sądu Rejonowego w Głubczycach księga wieczysta numer OP1G/00018495/2. 

1.2. Zakres wyceny 

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z zabudowaniami gospodarczymi w stanie aktualnym. 

 

2. CEL WYCENY 

Celem wyceny jest określenie ww. wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej 

wraz z zabudowaniami gospodarczymi dla potrzeb Syndyka masy upadłości Ewy Skibińskiej 

zamieszkałej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego 11 – sygn. V GU 72/19 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

3.1.Podstawa formalna 

Podstawą formalną niniejszego operatu szacunkowego jest zamówienie z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

w sprawie sporządzenia oszacowania nieruchomości gruntowej zabudowanej zawarte pomiędzy: 

Syndykiem masy upadłości Ewy Skibińskiej zamieszkałej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego 11 

a Szymonem Warzecha, Rzeczoznawcą Majątkowym wykonującym operat szacunkowy 

3.2. Podstawy materialno - prawne  

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.    

   U. nr 2016, poz. 2147); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz   

    niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 1509) 

•  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny  

    nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Numer 207 pozycja 2109 
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    z 2004 roku oraz Dz. U. Numer 196, poz. 1628 z 2005 roku) 

 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie z   

    dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu   

    szacunkowego (Dz. U. nr 165 poz. 985 z 2011 roku) 

 •  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr   

     43 poz. 296). 

 • Ustawa z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U. nr 175 poz. 1361 z 2009r.) 

3.3. Źródła danych merytorycznych 

• Księga Wieczysta nr OP1G/00018495/2; 

• Wypis z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Głubczycach; 

• Wyrys z mapy ewidencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach; 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz   

   zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r.  

• Oględziny nieruchomości przeprowadzone dnia 28 sierpnia 2019 roku; 

• Analiza cen rynkowych w obrocie podobnymi nieruchomościami na rynku lokalnym   

  uzyskane z odpisów Aktów Notarialnych zgromadzonych w siedzibie Starostwa   

  Powiatowego w Głubczycach i Kędzierzynie-Koźlu ; 

• System Informacji Przestrzennej „GEOPORTAL”; 

• Wyliczenia własne. 

3.4 Podstawy metodyczne opinii 

1. „Szacowanie Nieruchomości” pod. red. Jerzego Dydenki, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 

2006. 

2. „Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu porównawczym” Mieczysław 

Prystupa, Wydawnictwo Replika 2014. 

3. Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego. PFSRM, Warszawa 2004 r. 

4. Pomocniczo: Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) uchwalone przez Radę 

Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

4. DATY ISTOTNE DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY 

 
 1. Data sporządzenia wyceny             07 września 2019 r. 

 2. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny         07 września 2019 r. 

 3. Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny               28 sierpnia 2019 r. 

 4. Data oględzin wycenianej nieruchomości         28 sierpnia 2019 r. 

 

5. OPIS, OKREŚLENIE STANU PRZEDMIOTU WYCENY 

5.1. Określenie stanu prawnego nieruchomości 

Stan prawny nieruchomości ustalono zgodnie ze Standardem III.3 - „Ustalanie Stanu prawnego 

Przedmiotu Wyceny”. Stan praw ustalono dnia 07 września 2019 r. w oparciu o treści zapisów  

w Księdze Wieczystej numer OP1G/00018495/2 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

Sądu Rejonowego w Głubczycach.  
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KW numer OP1G/00018495/2   
Typ nieruchomości: nieruchomość gruntowa 

Dział I – oznaczenie nieruchomości:   

L.p. 1 
Numer działki:            działka ewidencyjna nr 2065,  

Identyfikator działki:   160204_4.0013.AR_10.2065 
Obręb ewidencyjny:    0013, Kietrz                                                                                                       
Położenie:                  województwo opolskie, powiat głubczycki, gmina Kietrz, Kietrz 
Ulica:                          Żeromskiego 11 

Sposób korzystania:  B – tereny mieszkaniowe 
Oznaczenie zbioru dokumentów:    ZD.119 
                                                                                                                                                      
Obszar całej nieruchomości: 0,1093 ha 

Dział I - spis praw związanych z własnością:  
 

Brak wpisów 

Dział II – własność: 

Właściciel:  

Ewa Krystyna Skibińska, córka Bronisława i Józefy – udział 1/1 

na zasadzie umowy sprzedaży nr 5712/2010, 2010-08-09 

Dział III – ciężary i ograniczenia:   

Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki) 

 DZ. KW. / OP1G / 4679 / 19 / 1 - 2019-07-26, 12:41:30 - WPIS OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI 

 
Numer wpisu:             3 
Rodzaj wpisu:            Ostrzeżenie 
Treść wpisu:   OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ NINIEJSZĄ KSIĄGĄ 

WIECZYSTĄ W ADMINISTRACYJNYM POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM (EA/7212-229159/14/DP) WSZCZĘTYM 
PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W GŁUBCZYCACH NA PODSTAWIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH 
O NUMERACH: SW10-96/2011, SW10-98/2011, SW10-151/2011, SW10-74/2012, SW10-106/2012, SW10-160/2012, 
SW10-202/2012, SW10-18/2013, SW10-100/2013, SW10-147/2013, SW10-67/2014 I SW10-107, WYSTAWNIONYCH 
PRZEZ URZĄD MIEJSKI W KIETRZU, ORAZ O NUMERACH SM 6/632/13, SM 6/592/13, SM 6/311/14, SM 6/335/14 
WYSTAWIONYCH PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W GŁUBCZYCACH 

Skarb Państwa:        Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach    
 
Numer wpisu:             4 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:              DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W 

ADMINISTRACYJNEJ SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ EA/511-43/15/P.WYCH, PROWADZONEJ PRZEZ NACZELNIKA 
URZĘDU SKARBOWEGO W GŁUBCZYCACH, NA PODSTAWIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH NR SW10-177/2013, 
SW10-41/2014 WYSTAWIONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W KIETRZU. 

Jednostka Samorządu terytorialnego:        Gmina Kietrz   

 
Numer wpisu:             5 
Rodzaj wpisu:            Ostrzeżenie 
Treść wpisu:   OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W NINIEJSZEJ 

KSIĘDZE WIECZYSTEJ, W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 1968/12, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA 
SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GŁUBCZYCACH GRZEGORZ SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU 
WYKONAWCZEGO: BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO O SYGN. AKT 1983/12601/24/2012 
WYSTAWIONEGO W DNIU 18.01.2012 R. ZAOPATRZONEGO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 03.02.2012 R. 
POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W RACIBORZU Z DNIA 03.02.2012 R. SYGN.AKT I CO 182/12, KTÓREMU 
NADANO KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI DNIA 06.03.2012 R.      

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
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Numer wpisu:             6 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:   DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE 

EGZEKUCYJNEJ KM 2003/12, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
GŁUBCZYCACH GRZEGORZA SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO: BANKOWEGO TYTUŁU 
EGZEKUCYJNEGO NR 20281/12600/16/2012 WYSTAWIONEGO W DNIU 22.08.2012 R. ZAOPATRZONEGO W 
KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 31.08.2012R. ORAZ POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W RACIBORZU Z 
DNIA 31.08.2012 R. SYGN. AKT ICO 1768/12, KTÓREMU NADANO KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI DNIA 18.09.2012R. 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
 
Numer wpisu:             7 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:   DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE 

EGZEKUCYJNEJ KM 789/13, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
GŁUBCZYCACH GRZEGORZA SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO: NAKAZU ZAPŁATY W 
POST. UPOMINAWCZYM WYDANEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W RACIBORZU DNIA 22-03-2013, SYGN.AKT I NC 
345/13 ZAOPATRZONEGO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 05.06.2013 R. 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wojska Polskiego 4-10, Kietrz 
 
Numer wpisu:             8 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:   DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE 

EGZEKUCYJNEJ KM 270/17, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
GŁUBCZYCACH GRZEGORZA SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO: NAKAZU ZAPŁATY W 
POST. UPOMINAWCZYM WYDANEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W GŁUBCZYCACH DNIA 30.11.2016 R., SYGN.AKT I 
NC 645/16 ZAOPATRZONEGO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 31.01.2017 R. 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” Sp. z o.o., Kietrz 
 
Numer wpisu:             9 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:   DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE 

EGZEKUCYJNEJ KM 505/14, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
GŁUBCZYCACH GRZEGORZA SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO NAKAZU ZAPŁATY W 
POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH O.Z. W RYBNIKU Z DNIA 15-03-2011, 
SYGNATURA AKT II NC 10/11 ZAOPATRZONEGO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 29.04.2011R. 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Stowarzyszenie Autorów „ZAIKS”, Warszawa 
 
Numer wpisu:             10 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:   DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE 

EGZEKUCYJNEJ KM 287/18, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
GŁUBCZYCACH GRZEGORZA SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO NAKAZU ZAPŁATY W 
POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-ZACHÓD Z DNIA 07.11.2017 R., SYGNATURA AKT 

VI NC-E 1595266/17 ZAOPATRZONEGO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 01.02.2018 R. 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Tauron Dystrybucja S.A., Kraków 
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Dział IV – hipoteki:   

 
Numer hipoteki:                     1 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA 

Suma:                      163200,00 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną:  PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
ZAMKNIĘTY 
Numer hipoteki:                     2 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA 

Suma:                      163200,00 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną:  PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
ZAMKNIĘTY 
Numer hipoteki:                     3 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                      48301,60 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY TRZYSTA JEDEN 60/100) ZŁ 

Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną:  ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INSPEKTORAT W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     4 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 
Suma:                   26749,00 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) ZŁ 

Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną:  ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W OPOLU INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     5 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA  

Suma:   31572,78 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT DWA 78/100) ZŁ 

Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     6 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA  

Suma:       18985,93 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ 93/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     7 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA  
Suma:           42966,56 (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ 56/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Jednostka samorządu terytorialnego:  Gmina Kietrz 
Numer hipoteki:                     8 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       3277,38 (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM 38/100) ZŁ 

Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     9 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       10175,07 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ 07/100) ZŁ 

Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     10 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       5124,40 (PIĘĆ TYSIĘCY STO DWADZIEŚCIA CZTERY 40/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     11 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       3410,82 (TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA DZIESIĘĆ 82/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
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Numer hipoteki:                     12 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       3403,62 (TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA TRZY 62/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     13 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       2300,65 (DWA TYSIĄCE TRZYSTA 65/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
 

 

Oznaczenie nieruchomości wg Rejestru Gruntów: 

Województwo: opolskie 

Powiat: głubczycki 

Jednostka rejestrowa gruntów: 160204_4.0013.G603 

Obręb: 0013, Kietrz  

Numer oraz powierzchnia działki: 2065 a.m. 10, pow. 0,1093 ha 

Opis użytku i symbol klasoużytku:     
Tereny mieszkaniowe - B, Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp 

 

Informacje zawarte w Księdze Wieczystej i w Wypisie z rejestru gruntów zgodne są z istniejącym 

stanem faktycznym określonym podczas oględzin. 

 

5.2. Lokalizacja szczegółowa i otoczenie 

Ogólna charakterystyka lokalizacji nieruchomości 

Nieruchomość położona jest w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego 11, gmina Kietrz, powiat głubczycki, 

województwo opolskie. 

Miasto i gmina Kietrz położona jest na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa 

opolskiego. Graniczy z trzema gminami wchodzącymi w skład Powiatu Głubczyckiego tj.: 

Baborowem, Branicami, Głubczycami i poprzez Pietrowice Wielkie z województwem śląski, oraz 

sześcioma gminami Republiki Czeskiej. 

Kietrz leży w południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego nad rzeką Troją – prawym dopływem 

Psiny, na historycznym szlaku komunikacyjnym między Śląskiem a Czechami, w odległości 20 km 

na południowy-wschód od Głubczyc, 15 km na południowy-zachód od Raciborza, 15 km na północ 

od Opavy. Gmina zajmuje obszar 140 km2 i liczy 11 009 mieszkańców z czego w mieście 

zamieszkuje 6 037 osób. 

W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 

jednostkowe grunty niezabudowane . 

Lokalizacja nieruchomości – przeciętna. 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działka nr 2095. 
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5.3. Opis stanu techniczno – użytkowego nieruchomości 

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa składa się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 2065 a.m. 10. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1093 ha. 

Działka nr 2065 zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wraz z zabudowaniami 

gospodarczymi m.in. garażem, pełniącym funkcję pomocniczą. Kształt działki regularny, zbliżony do 

figury kwadratu. Ukształtowanie terenu – teren płaski. Ukształtowanie terenu i kształt działki jest 

korzystny pod względem jej zabudowy i zagospodarowania. Teren działki ogrodzony. W części 

frontowej ogrodzenie wykonane z siatki rozciąganej, elementów metalowych połączonych 

betonowymi filarami, natomiast pozostała część ogrodzona siatką rozciąganą na słupkach 

metalowych osadzonych w betonowych cokołach. Stan ogrodzenia pogorszony. Teren posesji 

usypany ziemią, porośnięty trawą i roślinnością. Na działce posadowiony jest piętrowy, 

jednorodzinny budynek mieszkalny, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 166,67 m2. 

Budynek oraz standard znajdujących się w nim pomieszczeń w zadawalającym stanie technicznym. 

Dojazd do nieruchomości dobry, drogą o nawierzchni asfaltowej – zjazd z drogi gminnej dz. nr 2095 

bezpośrednio na posesję. 

Uzbrojenie: instalacja wodno-kanalizacyjna /wymieniona-nowa/, elektryczna /wymieniona-nowa/ 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działka nr 2095. 



Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej  
wraz z zabudowaniami gospodarczymi jako prawa własności położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego 11 

 

Strona | 11  

 

 

Opis budynku mieszkalnego według stanu aktualnego 

Mieszkalny, piętrowy z poddaszem pełniącym funkcję strychu, bez podpiwniczenia budynek  

w zabudowie wolnostojącej. Brak informacji na temat daty ukończenia budowy. Budynek 

wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. 

Charakterystyka techniczna budynku 

Lokalizacja Przewóz, Odrzańska 

Sposób użytkowania 
Piętrowy z poddaszem pełniącym funkcję strychu jednorodzinny budynek 

mieszkalny 

Podpiwniczenie Nie 

Ilość kondygnacji nadziemnych 3 

Rodzaj zabudowy Wolnostojąca 

Rodzaj konstrukcji Murowana  

Fundamenty Wykonane z cegły  

Ściany Murowane z cegły szczelinówki na zaprawie cementowo-wapiennej 

Strop Strop żelbetowy 

Posadzki Wylewane na mokro z betonu 

Podłogi Posadzka betonowa, deski drewniane 

Schody Konstrukcja drewniana  

Konstrukcja dachu Więźba dachowa z drewna, dach dwuspadowy 

Pokrycie dachowe Kryty gontem 

Stolarka okienna  Drewniana 

Drzwi wejściowe /wewnętrzne  Drewniane  

Rynny i rury spustowe Blacha stalowa ocynkowana 

Elewacja Brak elewacji, budynek nieocieplony 

Instalacje Wod-kan, Elektryczna 

Ogrzewanie Brak c.o., Piece kaflowe 

Stan techniczny budynku na 
określony okres 

Zadawalający – stopień zużycia budynku oceniono na 55 % 
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Opis aktualnego stanu technicznego budynku mieszkalnego 

Budynek 3 kondygnacyjny – piętrowy z poddaszem pełniącym funkcję strychu, wolnostojący, bez 

podpiwniczenia, stanowi budynek w którym stan dostępnych podczas oględzin pomieszczeń zalicza 

się do przeprowadzenia remontu. 

PARTER 

Na parterze w pokojach na podłodze posadzka betonowa lub płytki pcv, ściany i sufit malowane w 

stanie pogorszonym. W kuchni na podłodze płytki ceramiczne, częściowo ściany malowane, brak 

tynku na jednej ścianie, sufit malowany. Łazienka w stanie pogorszonym, płytki ceramiczne na 

podłodze, ściany malowane, odpadający tynk. W pomieszczeniach gospodarczych posadzka 

betonowa, ściany i sufit malowane. W części komunikacyjnej tj. wiatrołap i korytarz na podłodze płytki 

ceramiczne, ściany i sufit malowane. Widoczne problemy na ścianie w postaci odpadającego tynku 

związane ze słabą izolacją. 

Na parterze podczas oględzin wewnętrznych stwierdzono i założono, że standard pomieszczeń 

znajdujących się w budynku można określić jako pogorszony nadający się do kompletnego remontu.  

PIĘTRO  

Na piętrze w trzech pokojach na podłodze deski drewniane, ściany i sufity malowane. W czwartym 

pokoju na podłodze panele podłogowe, ściany malowane i wyłożone tapetą, okno Pcv. W łazience 

na podłodze panele podłogowe, ściany i sufit malowany. Na korytarzu deski drewniane na podłodze, 

ściany i sufit malowany. 

Dane techniczne:  

-- Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 166,67 m2  

Występujące urządzenia infrastruktury technicznej w budynku: instalacja elektryczna, instalacja wod-

kan.   

Stopień zużycia technicznego budynku oszacowano na 55 % / na podstawie oględzin oraz ogólnej 

kryterii oceny i klasyfikacji stanu technicznego budynku według CUTOB-PZITB/ -   

Stan techniczny budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń przyjęto jako zadawalający. 
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Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa w m2 

  Budynek Mieszkalny  

 Część mieszkalna budynku /parter/  

1 Wiatrołap 2,00 

2 Korytarz 6,00 

3 Pokój 1 15,76 

4 Pokój 2 20,00 

5 Kuchnia 21,55 

6 Łazienka 8,13 

7 Spiżarnia 4,00 

Razem Parter 77,44 

 Część mieszkalna budynku /piętro/  

9 Korytarz 15,00 

10 Pokój 20,00 

11 Pokój 16,23 

12 Łazienka 5,00 

13 Pokój 10,00 

14 Pokój 23,00 

Razem Piętro 89,23 

Razem Powierzchnia 166,67 

/ Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego została ustalona na podstawie pomiarów poszczególnych 

pomieszczeń budynku dokonanych w trakcie wizji na nieruchomości. Pomiary wykonano po wewnętrznych 

długościach ścian wg normy PN-ISO 9836:1997/ 

Zużycie budynku 

W operacie dokonano oceny zużycia nieruchomości, określającego jego wpływ na wartość 

przedmiotu wyceny. Przez zużycie rozumie się utratę wartości wynikającą z zużycia technicznego, 

funkcjonalnego i środowiskowego. 

Zużycie techniczne – wynika z wieku obiektu budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, 

jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacyjnych, wad 

projektowych oraz prowadzonej gospodarki remontowej.  

Zużycie funkcjonalne – wynikające z porównań zastosowanych w danym przypadku 

projektowych rozwiązań użytkowych do aktualnie preferowanych (ocena nowoczesności), a także 

porównań w zakresie standardu wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne, jak również 

specjalistycznego przeznaczenia utrudniającego lub uniemożliwiającego zmianę sposobu 

wykorzystania. 

Zużycie środowiskowe – wynika przede wszystkim z dokonanych lub planowanych zmian w 

otoczeniu nieruchomości powodującej bezpośrednie uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości, 

takich jak budowa w sąsiedztwie zakładu przemysłowego, drogi o dużym natężeniu ruchu, linii 
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tramwajowej czy nieregulowanego cieku wodnego, a także prowadzonej na danym terenie 

eksploatacji górniczej powodującej trwałe uszkodzenie nieruchomości, oraz szkodliwego wpływu 

zniszczonego ekologicznie środowiska na trwałość obiektów budowlanych i jakość gruntu.  

Budynek stanowiący zabudowę nieruchomości jest w gorszym stanie technicznym. Zużycie 

techniczne i funkcjonalne zakłada się na poziomie 55 %. Ze względu na dobre sąsiedztwo nie 

stwierdzono zagrożeń środowiskowych, przyjęto brak zużycia środowiskowego. 

Zużycie wycenianej nieruchomości wynosi 55 %. 

Opis zabudowań gospodarczych według stanu aktualnego 

Niemieszkalne budynki gospodarcze, bez podpiwniczenia w zabudowie wolnostojącej. Budynki 

wybudowane w technologii tradycyjnej, murowanej. 

Charakterystyka techniczna budynku 

Lokalizacja Kietrz, Żeromskiego 11 

Sposób użytkowania Parterowy i piętrowy budynek gospodarczy 

Podpiwniczenie Nie 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1 i 2 

Rodzaj zabudowy Wolnostojąca 

Rodzaj konstrukcji Murowana  

Fundamenty Wykonane z cegły  

Ściany Murowane z cegły szczelinówki na zaprawie cementowo-wapiennej 

Strop/Stropodach betonowy 

Posadzki Wylewane na mokro z betonu 

Podłogi Posadzka betonowa 

Pokrycie dachowe Papa termozgrzewalna 

Drzwi wejściowe /wewnętrzne  Drewniane  

Instalacje Elektryczna 

Tynk zewnętrzy/wewnętrzny Mineralny 

Stan techniczny budynku na 
określony okres 

Zadawalający – stopień zużycia budynku oceniono na 55 % 

 

6.  PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

Podstawa- Ustawa o gospodarce nieruchomościami: art. 154 ust. 2 i 3 

1. „ W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na 

podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.” 

2. „ W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2 uwzględnia się faktyczny 

sposób użytkowania nieruchomości.” 

Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz zatwierdzonym 

Uchwałą nr LI/467/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz przyjętego uchwałą nr 

XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r.  przedmiotowa działka położona 

jest na obszarze oznaczonym symbolem: 

 „83MNUu” – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności 
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7. RODZAJ OKREŚLANEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, ZASTOSOWANE 

PODEJŚCIE, METODA I TECHNIKA WYCENY 

7.1. Przesłanki wyboru sposobu wyceny 

Sposób wyceny oparto na rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 165, poz. 985 z 2011 roku)  -- przyjmując za 

podstawę prawną art. 149-159 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( 

tekst jednolity Dz. U. nr 2016, poz. 2147 ) oraz na Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny: 

-- Nota Interpretacyjna nr 1- NI 1- Zastosowanie Podejścia Porównawczego w wycenie  

    nieruchomości. 

Zgodnie z §56 ust.1 Rozporządzenia sposób wyceny przedstawiony jest w operacie szacunkowym i 

polega na : określeniu przedmiotu i zakresu wyceny, określeniu celu wyceny a także podstawy 

formalnej wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości. 

Zgodnie z artykułem 154 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wyboru właściwego podejścia 

oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, 

uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną 

dla niej w planie miejscowym, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach 

nieruchomości podobnych w tym o czynszach najmu i cechach nieruchomości podobnych. 

Po uwzględnieniu celu i zakresu wyceny, stanu nieruchomości, jak również posiadanego przez 

autora zbioru informacji o cenach transakcyjnych kupna sprzedaży podobnych nieruchomości, oraz 

dostępnych danych o czynszach najmu do określenia wartości rynkowej przyjęto podejście 

porównawcze, metodę porównywania parami. 

Założenia do wyceny: 

Metodologia wyceny podejściem porównawczym, metodą porównywania parami polega na 

wykonaniu poniższych czynności :  

1/  określenie rynku, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość poprzez ustalenie jego rodzaju, 

obszaru i okresu badania cen transakcyjnych   

2/  określenie rodzaju i liczby cech (atrybutów) rynkowych nieruchomości mających wpływ na poziom 

cen rynkowych na badanym rynku, wraz z określeniem wag cech rynkowych 

3/  charakterystyka nieruchomości wycenianej z wyeksponowaniem jej atrybutów rynkowych 

4/  wybór do porównania co najmniej trzech nieruchomości najbardziej podobnych pod względem 

cech rynkowych do przedmiotowej nieruchomości, których ceny transakcyjne są wiarygodne 

5/ utworzenie par porównawczych nieruchomości, w których cechy wycenianej nieruchomości 

porównuje się kolejno z cechami każdej z wybranych nieruchomości 

6/  wyliczenie poprawek stanowiących wynik uwzględnienia różnic cech i przypisanych im wag 

pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami wybranymi 

7/ określenie wartości nieruchomości z każdej pary porównawczej jako ceny transakcyjnej 

skorygowanej o sumę poprawek 

8/ ostateczne określenie wartości nieruchomości wycenianej jako średniej arytmetycznej z wartości 
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uzyskanych z porównań w poszczególnych parach lub średniej ważonej, jeżeli wiarygodność 

otrzymanych wyników jest zróżnicowana. 

7.2. Rodzaj określanej wartości 

Mając na uwadze cel wyceny, w niniejszym operacie szacunkowym przedstawiono wartość rynkową 

nieruchomości. 

W operacie szacunkowym określono wartość rynkową nieruchomości dla aktualnego sposobu jej 

użytkowania opisanego w rozdziale 5.3.. Jest to w ocenie autora niniejszego operatu szacunkowego 

optymalny sposób jej użytkowania, biorąc pod uwagę ww. czynniki.  

Szacując wartość nieruchomości podejściem dochodowym i porównawczym otrzymujemy wartość 

rynkową nieruchomości.  

Zgodnie z art. 151 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkowa to „szacunkowa kwota, 

jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość, w transakcji sprzedaży zawieranej na 

warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar 

zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie, nie znajdują się w sytuacji 

przymusowej”. 

Pojęcie szacunkowa kwota: 

Jest to cena wyrażona w pieniądzu do zapłacenia za nieruchomość w transakcji zawieranej na 

warunkach rynkowych, przy której obie strony działają niezależnie od siebie. Wartość rynkowa to 

najbardziej prawdopodobna cena osiągalna na rynku na datę wyceny. Jest to najlepsza cena 

osiągalna przez sprzedającego i najkorzystniejsza cena osiągalna przez kupującego. Szacunek ten 

wyklucza w szczególności: cenę zawyżoną lub zaniżoną przez jakiekolwiek szczególne warunki lub 

okoliczności (np. finansowanie), które są nietypowe, umowy sprzedaży i najmu zwrotnego, 

szczególne wynagrodzenia lub koncesje udzielone przez kogokolwiek związanego z transakcją lub 

też jakiekolwiek elementy wartości szczególnej (tzn. uwzględniającej cechy nieruchomości, które 

posiadają specyficzną wartość dla konkretnego nabywcy). Użyte tu pojęcie „na warunkach 

rynkowych” oznacza, że upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku. Należy 

rozumieć zatem, że transakcja musi być poprzedzona odpowiednimi działaniami marketingowymi. 

Nieruchomość powinna być wyeksponowana na rynku w najwłaściwszy sposób, tak aby umożliwić 

sprzedaż za najlepszą, rozsądnie osiągalną cenę zgodnie z definicją wartości rynkowej.  

Pojęcie w dniu wyceny: 

Stwierdzenie to wymaga, aby wartość rynkowa była określona na konkretną datę hipotetycznej 

sprzedaży. Ponieważ warunki rynkowe mogą ulec zmianom, wartość w innym terminie może być 

inna. Wartość podana w wycenie odzwierciedla faktyczny stan rynku i okoliczności na datę 

wyceny, a nie na datę przeszłą lub przyszłą. Definicja zakłada także równoczesne zawarcie i 

wykonanie umowy 

sprzedaży w dacie wyceny. Wartość rynkowa jest określeniem wartości na chwilę hipotetycznej 

transakcji, a nie w ujęciu długookresowym, jak np. przy określaniu wartości bankowo-hipotecznej. 
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Pojęcie kwota jaką można uzyskać: 

Jest to kwota szacunkowa, a nie uprzednio określona lub faktycznie ustalona cena sprzedaży. Jest 

to cena, po której rynek spodziewa się zrealizować transakcję na datę wyceny przy spełnieniu 

wszystkich innych elementów definicji wartości rynkowej. Wykorzystanie słowa „można” oddaje 

sens rozsądnego oczekiwania odnośnie ceny. Rzeczoznawca nie może zatem przyjmować 

nierealistycznych założeń dotyczących warunków rynkowych lub też zakładać poziomu wartości 

rynkowej powyżej tej, jaka jest rozsądnie osiągalna. 

Pojęcie pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia 

umowy: 

Zakłada się tu hipotetycznego kupującego, a nie faktycznego nabywcę. Osoba ta jest 

zmotywowana, ale nieprzymuszona do zakupu. Kupujący ten nie jest ani przesadnie 

zainteresowany zakupem ani zdeterminowany do zakupu za każdą cenę. Jest również osobą, 

która dokonuje zakupu z uwzględnieniem bieżących realiów rynkowych i bieżących oczekiwań, nie 

zaś w oparciu o wyimaginowany lub hipotetyczny rynek, który nie może być scharakteryzowany ani 

nie ma pewności co do jego zaistnienia. Przyjmuje się, że hipotetyczny kupujący jest pragmatyczny 

i nie zapłaciłby wyższej ceny niż ta, którą dyktuje rynek. Nie można przy tym zakładać, że waha się 

lub jest niechętny do zakupu. Obecny właściciel nieruchomości jest także zaliczony do tych osób, 

które stanowią rynek i mógłby być potencjalnym nabywcą w hipotetycznej transakcji. Również w 

odniesieniu do sprzedającego, należy przyjąć, że jest to hipotetyczny sprzedający, a nie faktyczny 

właściciel. Zakłada się, że nie jest on ani przesadnie zainteresowany ani zmuszony do sprzedaży 

za każdą cenę. Nie jest on też przygotowany do wstrzymywania sprzedaży w oczekiwaniu na 

osiągnięcie ceny, która nie jest racjonalna w obecnej sytuacji rynkowej. Sprzedający jest 

zmotywowany do sprzedania nieruchomości na warunkach rynkowych za najlepszą cenę osiągalną 

na wolnym rynku po przeprowadzeniu odpowiednich działań marketingowych. Faktyczne 

okoliczności istniejące w przypadku rzeczywistego właściciela nie są częścią tych rozważań, 

ponieważ „sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy” jest właścicielem 

hipotetycznym. 

Pojęcie strony działają z rozeznaniem i postępują rozważnie: 

Zakłada się, że zarówno kupujący, jak i sprzedający są poinformowani, co do charakteru i cech 

nieruchomości, jej faktycznego i potencjalnego wykorzystania oraz stanu rynku na dzień wyceny. 

Strony opierają się więc na tym, co na podstawie informacji dostępnej na ten dzień można w 

rozsądny sposób przewidzieć. Przyjmuje się, że każda ze stron działa we własnym interesie i w 

zgodzie ze swoją wiedzą, a także rozważnie szuka najlepszej dla siebie ceny w tej konkretnej 

transakcji. Rozwaga powinna być oceniana w kontekście stanu rynku na dzień wyceny, a nie z 

perspektywy czasu na przyszłą datę.  

Pojęcie strony nie znajdują się w sytuacji przymusowej: 

Zakłada się, że każda ze stron jest zmotywowana do dokonania transakcji, nie jest jednak 

zmuszona ani nadmiernie nakłaniana do jej zakończenia. 

W niniejszej wycenie jako jednostkę porównawczą przyjęto 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 
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8. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO 
       

Na potrzeby niniejszej analizy określono: 

Rodzaj rynku –  rynek lokalny jako rynek prawa własności nieruchomości gruntowych  

                            zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

Obszar rynku – powiat kędzierzyńsko-kozielski i powiat głubczycki 

Okres badania cen – od maja 2018 r. do dnia wyceny – okres badania cen nie    

     przekracza dwóch lat od daty wyceny 

       Przedmiot analizy – ceny transakcyjne kupna-sprzedaży gruntów zabudowanych budynkami   

                                         mieszkalnymi   

       Podstawa –  ceny transakcyjne kupna-sprzedaży ustalono  

                             na podstawie aktów Notarialnych uzyskanych w  Wydziale Geodezji i   

                            Gospodarki Nieruchomościami, nie zawierają podatku VAT 

Powiat głubczycki zajmujący powierzchnię 673 km2 z 54 tys. mieszkańców, leży w południowej 

części województwa opolskiego. W jego skład wchodzą następujące gminy: Baborów, Branice, 

Głubczyce, Kietrz. 

Teren powiatu Głubczyckiego to historyczny szlak handlowy, łączący Śląsk z Czechami. 

Południowa cześć granicy powiatu jest jednocześnie granicą państwa. 

Przejścia graniczne w gminach Kietrz, Branice, Głubczyce oraz dobra sieć dróg lokalnych i 

krajowych całego powiatu, a także obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody i rezerwaty 

roślinności stepowej są jego atutem. 

Brak uciążliwego przemysłu i tradycyjna gospodarka rolna oraz dbałość o czystość środowiska 

naturalnego sprawiły, że powiat należy do najczystszych pod tym względem w regionie. 

Bogactwo naturalne powiatu to wysokiej jakości woda pitna oraz kopaliny surowców drogowych. 

Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Na terenie powiatu są dwa gospodarstwa 

wielkotowarowe powyżej 10 tys. ha oraz kilkanaście gospodarstw przekraczających wielkością 100 

ha, a średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ok. 10 ha. Na użytkach rolnych z przewagą 2 

i 3 klasy uprawiane są głównie: buraki, rzepak i pszenica, prowadzone są także hodowle krów 

mlecznych i trzody chlewnej 

Przemysł jest związany w dużej części z przetwórstwem rolno-spożywczym (mleczarnie, 

cukrownie, słodowniczo-browarniany, wytwórnie napoi) oraz w mniejszej z elektromechaniką, 

ceramiką i przetwórstwem drewna. 

Uwzględniając typowo rolniczy charakter powiatu i niewielkie zasoby finansowe, co związane jest z 

jego położeniem i powierzchnią, prosperuje on bardzo dobrze. Na terenie powiatu działa 

szkolnictwo ponadpodstawowe: techniczne, ogólnokształcące, Gimnazjum Specjalne, Studium 

Pracowników Socjalnych, biblioteki publiczne, domy kultury itp. Kompetentni pracownicy mają 

baczenie na rozwój powiatu i szczegółowo opracowują tę strategię. 

Miasto i gmina Kietrz położona jest na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa 

opolskiego. Graniczy z trzema gminami wchodzącymi w skład Powiatu Głubczyckiego tj.: 

Baborowem, Branicami, Głubczycami i poprzez Pietrowice Wielkie z województwem śląski, oraz 
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sześcioma gminami Republiki Czeskiej. 

Kietrz leży w południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego nad rzeką Troją – prawym dopływem 

Psiny, na historycznym szlaku komunikacyjnym między Śląskiem a Czechami, w odległości 20 km 

na południowy-wschód od Głubczyc, 15 km na południowy-zachód od Raciborza, 15 km na północ 

od Opavy. Gmina zajmuje obszar 140 km2 i liczy 11 009 mieszkańców z czego w mieście 

zamieszkuje 6 037 osób. 

Gmina jest podzielona na 12 sołectw: Chróścielów, Dzierżysław, Kozłówki, Lubotyń, Ludmierzyce, 

Nowa Cerekwia, Nasiedle, Pilszcz, Rogożany, Rozumice, Ściborzyce Wielkie, Wojnowice. 

Gminę Kietrz cechują bardzo urodzajne gleby, a plony należą do najwyższych 

w Polsce: pszenica 90-100 dt/ha, rzepak 45-52 dt/ha oraz buraki cukrowe 700-730 dt/ha. Na 

obszarze gminy działają grupy producenckie, spółdzielnie produkcyjne oraz rolnicy indywidualni. 

Najważniejszym jest jednak Kombinat Rolny „Kietrz” Sp. z o. o. gospodarujący na 8500 ha, cieszący 

się bogatą tradycją rolną oraz wysoką wydajnością produkcji. Od 2003 roku spółka znajduje się na 

liście przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. 

 

W celu dokonania analizy lokalnego rynku nieruchomości badano akty notarialne a także 

obserwowano ruch na rynku lokalnym pod względem popytu i podaży. Transakcje kupna-

sprzedaży jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi na rynku lokalnym dotyczą przede wszystkim 

budynków starszych. Pozyskane transakcje porównawcze to głównie budynki mieszkalne z 

towarzyszącą jej zabudową dodatkową w budynków gospodarczych lub pomieszczeń 

pomocniczych  np. kotłownia czy pomieszczenia gospodarcze występujące w bryle budynku. 

Lokalny rynek nieruchomości podobnych jest rynkiem średnio rozwiniętym. Istnieje niewielka ilość 

wyszukanych transakcji kupna-sprzedaży działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

podobnymi do wycenianej.  

W celu lepszego jednak zobrazowania rynku nieruchomości podobnych, rozszerzono badanie 

rynku o powiat sąsiedni – kędzierzyńsko-kozielski, w którym to ceny nieruchomości bywają 

zbliżone do terenu gdzie położona jest nieruchomość wyceniana.  Przyjęte do porównań 

nieruchomości podobne to budynki starsze lub w podobnym wieku jak wyceniana.  

Biorąc pod uwagę charakter wyceny można stwierdzić, że na rynku nieruchomości podobnych 

istnieje wystarczająca ilość transakcji podobnych do wycenianej zakładając, że stan techniczny 

przedmiotowego budynku jest zadawalający a standard znajdujących się w nich pomieszczeń do 

przeprowadzenia remontu lub w stanie przeciętnym. W wycenie zostanie to odpowiednio 

skorygowane na podstawie przyjętej cechy rynkowej „stan techniczny budynku”.  

Na podstawie analizy przeprowadzonej na rynku lokalnym przyjęto iż ceny transakcyjne 

nieruchomości gruntowych zabudowanych podobnych do nieruchomości wycenianej zawierają się  

w przedziale od 706,52 zł/m2 do 1 481,48 zł/m2 .  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą rynku lokalnego, porównując zamiany cen transakcyjnych  

w czasie par nieruchomości o zbliżonych cechach rynkowych, oraz dodatkowo stosując elementy 

analizy statystycznej i wykorzystując dane z analiz rynkowych prowadzonych przez firmy monitujące 

rynek nieruchomości  przyjęto iż ceny nieruchomości podobnych nie zmieniły się w czasie.   
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W tabeli nr 1 przedstawiono transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych 

zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi.                                 

Tabela nr 1  

Lp. 
Data 

Transakcji 
Miejscowość/ulica 

 

Pow. użytkowa b. 
mieszkalnego 

w m2 
Pow. działki 

w ha 
Cena 

transakcyjna 

Cena m2 b. 
mieszkalnego 

w zł 

1 23-05-2018 Mierzęcin 109,50 0,1482 100 000 913,24 

2 10-07-2018 Błażejowice 75 0,1270 70 000 933,33 

3 28-09-2018 Grzędzin 128,50 0,0600 120 000 933,85 

4 29-10-2018 Ortowice, ul. Górnicza 135 0,1230 200 000 1 481,48 

5 26-11-2018 Kietrz, ul. Głubczycka 92 0,0490 65 000 706,52 

6 30-11-2018 Gołuszowice 73 0,0900 60 000 821,92 

7 17-12-2018 Kietrz, ul. Okrzei 142 0,1162 150 000 1 056,34 

8 07-01-2019 
Dziergowice, ul. 

Raciborska 105 0,1266 80 000 761,90 

9 21-01-2019 
Polska Cerekiew, ul. 

Ciepłodolska 130 0,0693 120 000 923,08 

10 22-01-2019 
Grudynia Wielka, ul. 

Kozielska 139 0,1441 200 000 1 438,85 

11 25-04-2019 
Bogdanowice, ul. 

Konopnickiej 96 0,0168 125 000 1 302,08 

 

Po przeanalizowaniu stabelaryzowanych informacji ustalono, iż na badanym rynku nieruchomości  

w danym okresie cena minimalna powierzchni użytkowej jednorodzinnego budynku mieszkalnego 

wyniosła 706,52 zł/m2 natomiast cena maksymalna 1 481,48 zł/m2. Różnica między Cmax a Cmin 

określona jako ΔC, konieczna do określenia wartości nieruchomości w metodzie porównywania 

parami wynosi: 

ΔC = Cmax – Cmin = 774,96 zł/m2 

 

9. OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY I PRZEDSTAWIENIE 

OBLICZEŃ 

9.1. Określenie wartości rynkowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej  
w podejściu porównawczym metodą porównywania parami w stanie aktualnym 
 

W wyniku badań rynku, w tym badań dotyczących zachowań uczestników rynku, po konsultacjach 

w jednostkach trudniących się pośrednictwem w handlu nieruchomościami oraz biorąc pod uwagę 

doświadczenie i obserwacje autora operatu dokonano wyboru 5 atrybutów (cech) rynkowych 

mających istotny wpływ na ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Wybrane 

przez autora atrybuty to: 

1. Lokalizacja     

2. Stan techniczny budynku   

3. Powierzchnia użytkowa budynku 

4. Powierzchnia gruntu 



Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej  
wraz z zabudowaniami gospodarczymi jako prawa własności położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego 11 

 

Strona | 21  

 

Przyjęte dla analizowanego rynku lokalnego cechy i ich ocenę przedstawiono w Tabeli 3 

Tabela nr 3 

 
Lp. 

 
Cecha rynkowa 

 
Ocena 

 
Opis 

1 Lokalizacja  

korzystna Kryterium stanowi lokalizacja na tle miejscowości – 
odległość od centrum, dostępność do  punktów handlowo – 
usługowych, placówek oświaty oraz obiektów użyteczności 
publicznej, położenie przy głównych drogach/z dala od dróg 

średnio 
korzystna 

 
 
 
 
2 

 
 
 

Stan techniczny 
budynku 

 przeciętny Budynek utrzymany należycie, może wymagać bieżących 
remontów polegających na drobnych naprawach, 
uzupełnieniach, konserwacji, itp., stopień zużycia 26-50% 

zadawalający W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i 
ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. 
Celowy jest częściowy remont kapitalny, stopień zużycia 
51-60%  

 
 
3 

 
Powierzchnia 

użytkowa 
budynku 

mała Powierzchnia użytkowa budynku poniżej 120 m2 

średnia Powierzchnia użytkowa budynku od 120 m2  do 150 m2  

duża Powierzchnia użytkowa budynku powyżej 150 m2 

 
4 

 
Powierzchnia 

gruntu 

duża  Powierzchnia gruntu powyżej 1500 m2 

średnia Powierzchnia gruntu od 1000 m2 do 1500 m2 

mała Powierzchnia gruntu poniżej 1000 m2 

Na podstawie analizy sfinalizowanych transakcji oraz na podstawie preferencji 

potencjalnych nabywców ustalono następujące wagi cech      Tabela 4 

Lp. CECHA RYNKOWA Waga cechy [%] Zakres kwotowy [zł/ m2] 

1 Lokalizacja 35 271,24 

2 Stan techniczny budynku 30 232,49 

3 Powierzchnia użytkowa budynku 20 154,99 

4 Powierzchnia gruntu 15 116,24 

Ogółem: 100 774,96 

 
Do porównania wybrano z tabeli nr 1 trzy transakcje kupna – sprzedaży gruntów zabudowanych 

jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi z przyjętego rynku lokalnego, najbardziej podobne do 

przedmiotu wyceny pod względem analizowanych cech, mających wpływ na wartość.  

 

Charakterystyka nieruchomości porównawczej Lp. 3 

Opis/nazwa cechy Dane i opis cechy 

Lokalizacja Grzędzin 

Data sprzedaży 09-2018 

Powierzchnia budynku mieszkalnego 128,50 m2 

Cena sprzedaży 933,85 zł/m2 

Cechy rynkowe nieruchomości 

Lokalizacja średnio korzystna 

Stan techniczny budynku zadawalający – w elementach budynku występują średnie 
uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu 
publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny 

Powierzchnia użytkowa budynku średnia 

Powierzchnia gruntu mała 
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Charakterystyka nieruchomości porównawczej Lp. 7 

Opis/nazwa cechy Dane i opis cechy 

Lokalizacja Kietrz 

Data sprzedaży 12-2018 

Powierzchnia budynku mieszkalnego 142 m2 

Cena sprzedaży 1 056,34 zł/m2 

Cechy rynkowe nieruchomości 

lokalizacja średnio korzystna  

Stan techniczny budynku przeciętny – Budynek utrzymany należycie, może wymagać 
bieżących remontów polegających na drobnych naprawach 

Powierzchnia użytkowa budynku średnia 

Powierzchnia gruntu średnia 

Charakterystyka nieruchomości porównawczej Lp. 9 

Opis/nazwa cechy Dane i opis cechy 

Lokalizacja Polska Cerekiew 

Data sprzedaży 01-2019 

Powierzchnia budynku mieszkalnego 130 m2 

Cena sprzedaży 923,08 zł/m2 

Cechy rynkowe nieruchomości 

lokalizacja średnio korzystna  

Stan techniczny budynku zadawalający – w elementach budynku występują średnie 
uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu 
publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny 

Powierzchnia użytkowa budynku średnia 

Powierzchnia gruntu mała 

 

Tabela obliczeń wartości rynkowej prawa własności 1 m2 powierzchni 

użytkowej budynku mieszkalnego: 

RODZAJ CECH 
RYNKOWYCH 

NIERUCHOMOŚĆ 
WYCENIANA 

NIERUCHOMOŚCI PRZYJĘTE DO PORÓWNAŃ 

3 7 9 

Adres  
nieruchomości 

dz. 2065 a.m. 10 
Kietrz,  

ul. Żeromskiego 11 
Grzędzin Kietrz Polska Cerekiew 

Data transakcji  09.2018 r. 12.2018 r. 01.2019 r. 

Cena transakcyjna 1 
m2 powierzchni   [zł] 

 933,85 zł 1 056,34 zł 923,08 zł 

Lokalizacja 
nieruchomości 

średnio 
korzystna 

średnio korzystna  średnio korzystna  średnio korzystna 

  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Stan techniczny 
budynku 

zadawalający zadawalający przeciętny zadawalający 

  0,00 zł  - 232,49 zł  0,00 zł  

Powierzchnia 
użytkowa budynku 

duża średnia średnia średnia 

  - 77,50 zł  - 77,50 zł  - 77,50 zł  

Powierzchnia gruntu 
mała mała średnia mała 

 0,00 zł - 58,12 zł 0,00 zł 

SUMA POPRAWEK    
[zł] 

  - 77,50 zł - 368,11 zł - 77,50 zł 

CENA SKORYG. [zł]     856,35 zł   688,23 zł   845,58 zł 

CENA ŚREDNIA  
1m2 pow. 

nieruchomości   
790,05 zł 
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Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym wynosi: 

 
W = 790,05 zł/m2 * 166,67 m2 = 131677,63 zł 
 

Po zaokrągleniu przyjęto wartość: 132 000 zł 
/słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych/  

 

 
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej 

wraz z częścią gospodarczą 

WN = 132 000  zł 

/ słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych / 

 
10. WYNIK KOŃCOWY WRAZ Z WNIOSKAMI I UZASADNIENIEM  

 
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej –  usytuowanej  

w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego 11 wynosi 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zabudowanej  

wraz z częścią gospodarczą w stanie aktualnym 

WN = 132 000  zł 

/ słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych / 

Wartość rynkowa nieruchomości w stanie aktualnym mieści się w zakresie cen możliwych do 

osiągnięcia na lokalnym rynku nieruchomości podobnych.  

Otrzymany wynik uwzględnia dane, które zostały uzyskane w trakcie analizy rynku nieruchomości 

na poszczególnym terenie. Uwzględnione zostały również najważniejsze atrybuty mające wpływ na 

wartość tego typu nieruchomości. Oszacowana zatem wartość odzwierciedla stan lokalnego rynku 

dla tego rodzaju prawa do nieruchomości i odpowiada spodziewanej cenie jaką można byłoby 

uzyskać za nią przy jej odpowiedniej ekspozycji na rynku nieruchomości. Z tego też względu 

otrzymany wynik można uznać za bliski cenie możliwej do osiągnięcia w obrocie rynkowym. 

 
11. KLAUZULE I OGRANICZENIA 
 
1/  Operat szacunkowy został opracowany zgodnie z przepisami prawa i standardami  

      zawodowymi. 

2/  Operat szacunkowy może być wykorzystany wyłącznie dla celu w jakim został on  

      sporządzony. 

3/  Rzeczoznawca majątkowy nie udziela w operacie szacunkowym gwarancji, co do  

     aktualności sporządzonej wyceny po dacie jej wykonania. 

4/  Niniejszy operat szacunkowy jest ważny rok od daty jego sporządzenia. 
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5/  Zabrania się  publikowania fragmentów operatu szacunkowego lub udostępniania go   

     osobom trzecim bez uzgodnienia z autorem operatu. 

6/  Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny,   

     których nie można było stwierdzić w czasie wizji terenowej. 

7/ Oszacowane w niniejszym operacie szacunkowym wartości nie zawierają opłat i  

     podatków związanych z ewentualną sprzedażą nieruchomości w tym podatku VAT. 

8/ Rzeczoznawca oświadcza, iż spełnia warunki niezależności przy sporządzaniu operatu 

     szacunkowego. Z właścicielami w/w nieruchomości oraz osobami posiadającymi prawa   

     do ww. nieruchomości, a także osobami im bliskimi, w rozumieniu art.4 pkt. 13 ustawy z   

     dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku nr 102,  

     poz. 651, z późniejszymi zmianami), z ich doradcami prawnymi, podatkowymi lub      

     majątkowymi nie łączą go żadne stosunki rodzinne lub zawodowe, ani też żadne inne  

     powiązania lub zależności, które mogłyby ograniczać niezależność sporządzonej  

     wyceny. 

9/  Określona w operacie wartość ma charakter informacyjny a ostateczna decyzja o cenie  

      sprzedaży należy do właściciela 

 
12. ZAŁĄCZNIKI 
 

 Dokumentacja fotograficzna 

 Protokół z badania KW 

 Ubezpieczenie OC w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego 

 Wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej 

        Operat sporządził:  
 
      Krapkowice, dnia 07 września 2019 r.                                         
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 Dokumentacja fotograficzna 

BUDYNEK MIESZKALNY 
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Otoczenie nieruchomości 
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 Protokół z badania KW 

KW numer OP1G/00018495/2   
Typ nieruchomości: nieruchomość gruntowa 

Dział I – oznaczenie nieruchomości:   

L.p. 1 
Numer działki:            działka ewidencyjna nr 2065,  

Identyfikator działki:   160204_4.0013.AR_10.2065 
Obręb ewidencyjny:    0013, Kietrz                                                                                                       
Położenie:                  województwo opolskie, powiat głubczycki, gmina Kietrz, Kietrz 
Ulica:                          Żeromskiego 11 

Sposób korzystania:  B – tereny mieszkaniowe 
Oznaczenie zbioru dokumentów:    ZD.119 
                                                                                                                                                      
Obszar całej nieruchomości: 0,1093 ha 

Dział I - spis praw związanych z własnością:  
 

Brak wpisów 

Dział II – własność: 

Właściciel:  

Ewa Krystyna Skibińska, córka Bronisława i Józefy – udział 1/1 

na zasadzie umowy sprzedaży nr 5712/2010, 2010-08-09 

Dział III – ciężary i ograniczenia:   

Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki) 

 DZ. KW. / OP1G / 4679 / 19 / 1 - 2019-07-26, 12:41:30 - WPIS OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI 

 
Numer wpisu:             3 
Rodzaj wpisu:            Ostrzeżenie 
Treść wpisu:   OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ NINIEJSZĄ KSIĄGĄ 

WIECZYSTĄ W ADMINISTRACYJNYM POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM (EA/7212-229159/14/DP) WSZCZĘTYM 
PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W GŁUBCZYCACH NA PODSTAWIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH 
O NUMERACH: SW10-96/2011, SW10-98/2011, SW10-151/2011, SW10-74/2012, SW10-106/2012, SW10-160/2012, 
SW10-202/2012, SW10-18/2013, SW10-100/2013, SW10-147/2013, SW10-67/2014 I SW10-107, WYSTAWNIONYCH 
PRZEZ URZĄD MIEJSKI W KIETRZU, ORAZ O NUMERACH SM 6/632/13, SM 6/592/13, SM 6/311/14, SM 6/335/14 
WYSTAWIONYCH PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W GŁUBCZYCACH 

Skarb Państwa:        Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach    
 
Numer wpisu:             4 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:              DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W 

ADMINISTRACYJNEJ SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ EA/511-43/15/P.WYCH, PROWADZONEJ PRZEZ NACZELNIKA 
URZĘDU SKARBOWEGO W GŁUBCZYCACH, NA PODSTAWIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH NR SW10-177/2013, 
SW10-41/2014 WYSTAWIONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W KIETRZU. 

Jednostka Samorządu terytorialnego:        Gmina Kietrz   

 
Numer wpisu:             5 
Rodzaj wpisu:            Ostrzeżenie 
Treść wpisu:   OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W NINIEJSZEJ 

KSIĘDZE WIECZYSTEJ, W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 1968/12, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA 
SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GŁUBCZYCACH GRZEGORZ SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU 
WYKONAWCZEGO: BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO O SYGN. AKT 1983/12601/24/2012 
WYSTAWIONEGO W DNIU 18.01.2012 R. ZAOPATRZONEGO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 03.02.2012 R. 
POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W RACIBORZU Z DNIA 03.02.2012 R. SYGN.AKT I CO 182/12, KTÓREMU 
NADANO KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI DNIA 06.03.2012 R.      

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
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Numer wpisu:             6 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:   DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE 

EGZEKUCYJNEJ KM 2003/12, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
GŁUBCZYCACH GRZEGORZA SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO: BANKOWEGO TYTUŁU 
EGZEKUCYJNEGO NR 20281/12600/16/2012 WYSTAWIONEGO W DNIU 22.08.2012 R. ZAOPATRZONEGO W 
KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 31.08.2012R. ORAZ POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W RACIBORZU Z 
DNIA 31.08.2012 R. SYGN. AKT ICO 1768/12, KTÓREMU NADANO KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI DNIA 18.09.2012R. 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
 
Numer wpisu:             7 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:   DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE 

EGZEKUCYJNEJ KM 789/13, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
GŁUBCZYCACH GRZEGORZA SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO: NAKAZU ZAPŁATY W 
POST. UPOMINAWCZYM WYDANEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W RACIBORZU DNIA 22-03-2013, SYGN.AKT I NC 
345/13 ZAOPATRZONEGO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 05.06.2013 R. 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wojska Polskiego 4-10, Kietrz 
 
Numer wpisu:             8 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:   DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE 

EGZEKUCYJNEJ KM 270/17, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
GŁUBCZYCACH GRZEGORZA SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO: NAKAZU ZAPŁATY W 
POST. UPOMINAWCZYM WYDANEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W GŁUBCZYCACH DNIA 30.11.2016 R., SYGN.AKT I 
NC 645/16 ZAOPATRZONEGO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 31.01.2017 R. 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” Sp. z o.o., Kietrz 
 
Numer wpisu:             9 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:   DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE 

EGZEKUCYJNEJ KM 505/14, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
GŁUBCZYCACH GRZEGORZA SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO NAKAZU ZAPŁATY W 
POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH O.Z. W RYBNIKU Z DNIA 15-03-2011, 
SYGNATURA AKT II NC 10/11 ZAOPATRZONEGO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 29.04.2011R. 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Stowarzyszenie Autorów „ZAIKS”, Warszawa 
 
Numer wpisu:             10 
Rodzaj wpisu:            Inny wpis 
Treść wpisu:   DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE 

EGZEKUCYJNEJ KM 287/18, PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
GŁUBCZYCACH GRZEGORZA SZYMCZYKA, NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO NAKAZU ZAPŁATY W 
POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-ZACHÓD Z DNIA 07.11.2017 R., SYGNATURA AKT 

VI NC-E 1595266/17 ZAOPATRZONEGO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 01.02.2018 R. 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną:       Tauron Dystrybucja S.A., Kraków 
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Dział IV – hipoteki:   

 
Numer hipoteki:                     1 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA 

Suma:                      163200,00 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną:  PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
ZAMKNIĘTY 
Numer hipoteki:                     2 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA 

Suma:                      163200,00 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną:  PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
ZAMKNIĘTY 
Numer hipoteki:                     3 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                      48301,60 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY TRZYSTA JEDEN 60/100) ZŁ 

Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną:  ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INSPEKTORAT W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     4 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 
Suma:                   26749,00 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) ZŁ 

Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną:  ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W OPOLU INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     5 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA  

Suma:   31572,78 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT DWA 78/100) ZŁ 

Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     6 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA  

Suma:       18985,93 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ 93/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     7 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA  
Suma:           42966,56 (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ 56/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Jednostka samorządu terytorialnego:  Gmina Kietrz 
Numer hipoteki:                     8 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       3277,38 (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM 38/100) ZŁ 

Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     9 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       10175,07 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ 07/100) ZŁ 

Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     10 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       5124,40 (PIĘĆ TYSIĘCY STO DWADZIEŚCIA CZTERY 40/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     11 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       3410,82 (TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA DZIESIĘĆ 82/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
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Numer hipoteki:                     12 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       3403,62 (TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA TRZY 62/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
Numer hipoteki:                     13 
Rodzaj hipoteki:                     HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

Suma:                       2300,65 (DWA TYSIĄCE TRZYSTA 65/100) ZŁ 
Wierzyciel hipoteczny: 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ RYBNIK INSPEKT. W RACIBORZU 
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 Ubezpieczenie OC w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego 

 


