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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO  
 

Adres nieruchomości: 
 

Lipniki 65/1, gmina Kamiennik, powiat nyski, woj. opolskie 
 

Określenie                  
nieruchomości: 

 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,21 m2, składający się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki z wc, korytarza i sieni, położony w jednorodzinnym budynku 
mieszkalnym w Lipnikach. Do lokalu przynależy piwnica. 
Jednorodzinny budynek mieszkalny w którym zlokalizowany jest wyodrębniony lokal 
stanowi zabudowę wolnostojącą. 

 

Forma władania: 

 

 
 Własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 
 

 

Lokalizacja 
nieruchomości 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w Lipnikach, w gminie Kamiennik. Przedmiotowy 
lokal mieszkalny położony na parterze i poddaszu znajduje się w jednorodzinnym 
budynku mieszkalnym w którym to zostały wyodrębnione dwa lokale.  
W rejonie lokalizacji przeważają jednorodzinne budynki mieszkalne oraz zabudowa 
zagrodowa, obszar typowo wiejski.  
Dostęp do komunikacji miejskiej przeciętny 

Księga 
Wieczysta 

V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie 
KW numer OP1N/00054822/5. 

 

Cel wyceny: 

  

Celem wyceny jest określenie ww. wartości rynkowej udziału ½ części 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalenia ceny jej 
sprzedaży w postępowaniu upadłościowym 

Oszacowana 
wartość 

rynkowa: 

 

Wartość rynkowa udziału należnego w prawie własności  

lokalu mieszkalnego w stanie aktualnym                                            21 000 zł 
/ słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych / 

Data określenia 
wartości 
rynkowej 

01 sierpnia 2018 roku 

Data 
sporządzenia 

operatu 

 

01 sierpnia 2018 roku 

Pieczęć i podpis   
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

1.1 Przedmiot wyceny 

Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny jako prawo własności o powierzchni użytkowej 58,21 m2. 

Lokal mieszkalny położony w jednorodzinnym budynku mieszkalnym w Lipnikach 65/1. Do lokalu 

mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 12,10 m2. 

Nieruchomość gruntowa zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w którym to 

znajduje się wyodrębniony lokal mieszkalny oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 522/2 a.m. 

2 o powierzchni 0,1000 ha, obręb Lipniki.  

Dla przedmiotowego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego prowadzona jest przez V 

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie Księga Wieczysta KW numer 

OP1N/00054822/5. 

1.2. Zakres wyceny 

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej udziału ½ części prawa własności do lokalu 

mieszkalnego 

 

2. CEL WYCENY 

Celem wyceny jest określenie ww. wartości rynkowej dla potrzeb ustalenia ceny jej sprzedaży  

w postępowaniu upadłościowym (upadłość konsumencka). 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

3.1.Podstawa formalna 

Podstawą formalną niniejszego operatu szacunkowego jest zlecenie wykonania czynności 

niezbędnych dla sporządzenia operatu zawarte pomiędzy: 

Syndykiem Masy Upadłości Iwony Białeckiej,  

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 

   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 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U. nr 175 poz. 1361 z 2009r.) 
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3.3. Źródła danych merytorycznych 

• Powszechne Krajowe Zasady Wyceny  wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń   

  Rzeczoznawców Majątkowych; 

• Księga Wieczysta nr OP1N/00054822/5; 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

   zatwierdzony Uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik  z dnia 15 grudnia 2004r.; 

• Oględziny nieruchomości przeprowadzone dnia 18 lipca 2018 roku; 

• Analiza cen rynkowych w obrocie podobnymi nieruchomościami na rynku lokalnym   

  uzyskane z odpisów Aktów Notarialnych zgromadzonych w siedzibie Starostwa    

  Powiatowego w Nysie. 

3.4. Podstawy metodyczne wyceny 

 „Wartość rynkowa nieruchomości” - Ewa Kucharska - Stasiak, Warszawa 2005 r., 

 „Inwestowanie w Nieruchomości”, pod. red. E. Kucharskiej - Stasiak, wyd. Instytut 

Nieruchomości VALOR, Łódź 1999 r., 

 Materiały szkoleniowe „Seminarium dla rzeczoznawców”, program PFSRM, 

 „System i procedury szacowania nieruchomości”, Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer, 

ZCO, Zielona Góra 2004 r, 

 „Określanie wartości rynkowej nieruchomości”, pod red. Sabiny Źróbek, Wyd. UW-M, 

Olsztyn 2002 r. 

 

4. DATY ISTOTNE DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY 

 
 1. Data sporządzenia wyceny             01 sierpnia 2018 r. 

 2. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny         01 sierpnia 2018 r. 

 3. Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny              18 lipca 2018 r. 

 4. Data oględzin wycenianej nieruchomości           18 lipca 2018 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 01 sierpnia 2018 r. w oparciu o treści zapisów w 

Księdze Wieczystej KW numer OP1N/00054822/5 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych 

Sądu Rejonowego w Nysie.  

 

 
 
 
 
 



Operat szacunkowy określający wartość rynkową udziału ½ części własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego położonego w Lipnikach 65/1 

 

Strona | 6  

 

KW numer OP1N/00054822/5   
Typ nieruchomości: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość 

DZIAŁ I  - Oznaczenie nieruchomości: 
 Położenie:                      opolskie, nyski, Głuchołazy, Głuchołazy 
             /województwo, powiat, gmina, miejscowość/ 
             Ulica, numer budynku i lokalu:   Tylna 11/28 
 Przeznaczenie lokalu:                   lokal mieszkalny 
 Opis lokalu:                    pokój-2, kuchnia-1, łazienka z wc-1,  korytarz-1  
                                                                     sień-1  

Opis pomieszczeń przynależnych:  piwnica-1 
Przyłączenie:                                   / 00054819 / 
Odrębność:                                      Tak 
Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z  
powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 70,31 m2 
Powierzchnia lokalu 58,21 m2, powierzchnia piwnicy 12,10 m2 

Spis praw związanych z własnością:   
Numer prawa:                     1    
Rodzaj prawa:                     Udział związany z własnością lokalu 
Treść prawa:                       Udział we własności nieruchomości obejmująca działkę nr  
                                            522, mapa 2 o obszarze 0,1000 ha 
Wielkość udziału w  
nieruchomości wspólnej:     494/1000 

            DZIAŁ II – Własność: 
 Właściciel:  
 Iwona Józefa Białecka, córka Ryszarda i Stanisławy  
 Wielkość udziału: ½  
 Sylwia Anna Kaliszuk, córka Stefana i Stanisławy  
 Wielkość udziału: ½  
 Na podstawie postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po Stanisławie Pietras  

             DZIAŁ III  - Ciężary i ograniczenia:  
              Numer wpisu:           1 
              Rodzaj wpisu:           Ostrzeżenie 
              Treść wpisu:             Ogłoszono upadłość Iwony Białeckiej zamieszkałej Lipniki 113, 48-388   

                               Kamiennik, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności 
                               gospodarczej 

Dokumenty będące podstawą wpisu 
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, V GU 144/17 OF z dnia 13-10-2017 

  DZIAŁ IV  - Hipoteki:  
           Numer hipoteki:                  1 
            Rodzaj hipoteki:                  Hipoteka Umowna Zwykła 
            Suma:                                 2152,00 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa) zł 
            Inne informacje:                   Hipoteka z odsetkami określonymi w §6 umowy sprzedaży z dnia 
                                                        12-01-1999. Tytułem zabezpieczenia niespłaconej reszty ceny   
                                                        kupna 
            Wierzyciel hipoteczny:                                                  
            Skarb Państwa:                    Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa    

 

 

 

 

Występuje rozbieżność między informacją w księdze wieczystej a stanem rzeczywistym dotycząca 

ilości pokoi. W księdze wieczystej figurują 2 pokoje, natomiast stan rzeczywisty obrazuje 3 pokoje. 

Nie ma to wpływu na sporządzaną wycenę. 
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5.2. Lokalizacja szczegółowa i otoczenie 

Ogólna charakterystyka lokalizacji nieruchomości 

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest we wsi Lipniki, gmina Kamiennik, powiat nyski, 

województwo opolskie. Lokal znajduje się w dwukondygnacyjnym, jednorodzinnym budynku 

mieszkalnym posadowionym na gruncie oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 522/2 a.m. 2, 

obręb Lipniki. Działka o kształcie regularnym 

Budynek mieszkalny w którym znajduje się przedmiotowy lokal zlokalizowany jest w centralnej części 

wsi Lipniki. Ogólna lokalizacja nieruchomości – przeciętna. Dostęp do miasta Nysa oddalony jest o 

jakieś 20 km, natomiast do miejscowości Otmuchów trzeba przejechać około 12 km. 

W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

(budynki mieszkalne), zabudowa zagrodowa oraz pojedynczy dyskont spożywczy. Nieruchomość 

położona przy głównej drodze wsi Lipniki. Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o 

nawierzchni utwardzonej asfaltowej. 
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5.3. Opis stanu techniczno – użytkowego nieruchomości 

Jednorodzinny budynek mieszkalny w którym wyodrębnione zostały dwa lokale mieszkalne położony 

jest w Lipnikach. Przedmiotowy lokal nr 1 usytuowany jest po prawej stronie frontowej części 

budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej. Położony jest na parterze i poddaszu budynku 

mieszkalnego. Budynek znajduje się w okolicy zagospodarowanej zabudową mieszkalną 

jednorodzinną oraz zabudową zagrodową.  

Teren wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej 

(szambo) i elektrycznej. 

Na działce posadowiony jest także budynek gospodarczy pełniący rolę budynku pomocniczego w 

stanie gorszym. 

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. 

Opis konstrukcji budynku w którym usytuowany jest wyceniany lokal mieszkalny: 

Fundamenty – betonowe 

Ściany zewnętrzne – murowane z cegły i bloczków na zaprawie 

Ściany wewnętrzne – murowane z cegły i bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej 

Dach – dach dwuspadowy, kryty dachówką „karpiówką” 

Rynny i rury spustowe – blacha stalowa   

Posadzki – betonowa  

Schody – betonowe 
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Strop – żelbetowy 

Podłogi – w pomieszczeniach panele i wykładzina pc, w łazience lastrico 

Stolarka okienna – drewniane i pcv 

Stolarka drzwiowa – zewnętrzne do budynku drewniane, wewnętrzne drewniane 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne- cementowo-wapienne 

Brak zewnętrznej elewacji. Budynek nieocieplony. Część tynków zewnętrznych wykazuje stan 

pogorszony. 

Centralne ogrzewania, na parterze i poddaszu zamocowane kaloryfery do których dostarczane jest 

ciepło z pieca posadowionego w kuchni. 

Uzbrojenie: instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna (szambo) 

Wysokość pomieszczeń znajdujących się w budynku jest korzystna.  

Stopień zużycia technicznego oszacowano na 55% -  wymagany generalny remont polegający na 

wymianie m.in. poszycia dachu, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan w budynku, na poprawie 

warunków mieszkalnych w pomieszczeniach. 

Stopień zużycia budynku wynosi 55% - określony został na podstawie oględzin i informacji od 

współwłaściciela.  

Stan techniczny budynku przyjęto jako gorszy, natomiast występujące w nim pomieszczenia jako 

ponad przeciętne. 

Wyceniany lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze i poddaszu budynku. Rozkład 

pomieszczeń: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, korytarz i sień. Do lokalu przynależna jest piwnica. 

W dużym pokoju panele podłogowe, ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi (pokój po 

remoncie). W kuchni na parterze podłoga przykryta wykładziną pcv, na ścianach częściowo płytki, 

pozostała część malowana farbami, brak grzejnika ze względu na posadowiony piec. W łazience na 

podłodze lastrico, na ścianie częściowo płytki, pozostała część malowana farbami. Strefa 

przedpokoju to część przechodnia wyłożona wykładziną pcv, ściany i sufit malowany. Część 

poddasza to dwa pokoje i korytarz. W pokojach na podłodze wykładzina pcv, ściany i sufit malowany 

farbami. Korytarz także wyłożony wykładziną pcv, ściany malowane. Materiały użyte do wykończenia 

średniej jakości. 

Funkcjonalność lokalu dobra, jednakże wymagany kapitalny remont lokalu i budynku. 
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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 : 

Uchwała Nr XXX/175/04 Rady Gminy z dnia 15.12.2004 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki,   

przedmiotowa działka gruntu na której posadowiony jest część budynku mieszkalnego oznaczona 

jest symbolem „MM” co oznacza: 

MM – teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej  

  

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 

http://www.kamiennik.pl/download/attachment/1803/uchwala-nr-xxx-175-04-rady-gminy-z-dn-15122004-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-kamiennik-w-czesci-dotyczacej-wsi-lipniki.pdf
http://www.kamiennik.pl/download/attachment/1803/uchwala-nr-xxx-175-04-rady-gminy-z-dn-15122004-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-kamiennik-w-czesci-dotyczacej-wsi-lipniki.pdf
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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 

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, 
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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. 

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, 



Operat szacunkowy określający wartość rynkową udziału ½ części własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego położonego w Lipnikach 65/1 

 

Strona | 13  

 

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 lokali 

mieszkalnych. 

 

8. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO 

       

Na potrzeby niniejszej analizy określono: 

Rodzaj rynku –  rynek lokalny jako rynek własnościowych praw do lokali mieszkalnych 

Obszar rynku – Gmina Kamiennik  

Okres badania cen – od stycznia 2017 r. do dnia wyceny – okres badania cen nie    

     przekracza dwóch lat od daty wyceny 

       Przedmiot analizy – ceny transakcyjne kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych   

       Podstawa –  ceny transakcyjne kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych ustalono  

                            na podstawie aktów Notarialnych uzyskanych w siedzibie Starostwa   

                            Powiatowego w Nysie, nie zawierają podatku VAT 

 
Powiat nyski położony jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego we 

wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Granicę Powiatu 

wyznaczają Góry Opawskie – najdalej na wschód wysunięte pasmo Sudetów. Od południa powiat 

graniczy z Czechami. Na odcinku około 70 km. Jego siedzibą jest miasto Nysa. Odległości do 

większych ośrodków miejskich ze stolicy powiatu wynoszą około : Opole-50 km, Wrocław-80 km, 

Katowice-160 km. W skład powiatu wchodzą:                                         

gminy miejsko-wiejskie: Głuchołazy, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków.                  

gminy wiejskie: Kamiennik, Pakosławice, Skoroszyce                                                                    

miasta: Głuchołazy, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków.     
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Gmina Kamiennik leży w makroregionie Przedgórza Sudeckiego i mezoregionie Wzgórz 

Strzelińskich . Najwyższym punktem jest wzniesienie liczące 338 m npm, które leży na południowy 

– zachód od wsi Chociebórz. Gmina położona jest w zachodniej części powiatu nyskiego. 

Administracyjnie od zachodu i północy graniczy z województwem dolnośląskim. Powierzchnia 

gminy liczy 88,8 km2. Gminę tworzy 13 wsi : Białowieża, Cieszanowice, Chociebórz, Goworowice, 

Kamiennik, Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Lipniki, Ogonów, Szklary, Wilemowice, 

Zurzyce. 

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują 76 % powierzchni. Sprzyjający klimat i 

dobre gleby II i III klasy decydują o możliwościach rozwojowych rolnictwa i warzywnictwa. Tereny 

leśne zajmują 17 % powierzchni i tworzą zwarte kompleksy co razem z malowniczym i 

zróżnicowanym krajobrazem sprzyja turystyce sobotnio-niedzielnej. 

Gmina posiada wiele ciekawych zabytków i tak: istniejący we wsi Kamiennik kościół parafialny 

posiada elementy barokowego wystroju i otoczony jest murem z przełomu XVIII/XIX wieku, w 

Karłowicach Wielkich znajduje się dom, w którym urodził się wybitny malarz niemiecki – Eduard 

Grutzner, w Szklarach ciekawym zabytkiem jest późnobarokowy kościół parafialny. Najciekawszym 

miejscem Wilemowic jest zespół dworski z otaczającym go parkiem krajobrazowym, w którym 

znajduje się figura kamienna św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX wieku, a w parku 

dworskim w Ciesznowicach spotkać można ciekawe okazy flory: między innymi rośnie tam 

miłorząb japoński oraz kasztan jadalny. 

                                           

Lokalny rynek lokali mieszkalnych, które były przedmiotem obrotu kupna/sprzedaży jest rynkiem 

słabo rozwiniętym. W Lipnikach nie zanotowano w ciągu ostatnich dwóch lat transakcji lokalami, 

podobnymi do funkcji wycenianej. Badanie rynku poszerzono na całą gminę Kamiennik.                                                                      

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

obserwowano ruch na rynku lokalnym pod względem popytu i podaży.  

Do porównania przyjęto lokale znajdujące się w budynkach nie większych niż dwukondygnacyjnych. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej na rynku lokalnym przyjęto iż ceny transakcyjne lokali 

mieszkalnych podobnych do nieruchomości wycenianej zawierają się w przedziale od 500 zł/m2 do 

1 010,36 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 lokali mieszkalnych  

Tabela nr 1 

Lp. 
Data 

transakcji 
Adres 

Pow. 
użytkowa  

lokalu w  m2 

Położenie na 
piętrze 

Cena 
transakcyjna 

w zł 

Cena m2 pow. 
użytkowej (zł) 

1 02.2017 Karłowice Wielkie 39,59 parter 40 000 1 010,36 

2 08.2017 Kamiennik 59,87 I 53 000 885,27 

3 08.2017 Kamiennik 71,26 parter 66 000 926,19 

4 10.2017 Karłowice Wielkie 52,80 I 45 000 852,27 

5 04.2018 Karłowice Wielkie 60,00 parter 30 000 500,00 

 

Po przeanalizowaniu stabelaryzowanych informacji ustalono, iż na badanym rynku nieruchomości  w 

danym okresie cena minimalna powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wyniosła 500,00 zł/m2 

natomiast cena maksymalna 1010,36 zł/m2. Różnica między Cmax a Cmin określona jako ΔC, 

konieczna do określenia wartości nieruchomości w metodzie porównywania parami wynosi: 

ΔC = Cmax – Cmin = 510,36 zł/m2 

 

9. OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY I PRZEDSTAWIENIE 

OBLICZEŃ 

9.1. Określenie wartości rynkowej własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego 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 ogólna  

2. Lokalizacja szczegółowa 

3. Standard i funkcjonalność lokalu 

4. Powierzchnia użytkowa lokalu 

5. Stan techniczny budynku 
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Przyjęte dla analizowanego rynku lokalnego cechy i ich ocenę przedstawiono w Tabeli 2 
Tabela 2  

Lp. Cecha rynkowa Ocena Opis 

1 Lokalizacja                      
ogólna 

korzystna 
Kryterium stanowi lokalizacja na tle miejscowości – 
odległość od centrum, dostępność do  punktów 
handlowo – usługowych, placówek oświaty oraz 
obiektów użyteczności publicznej przeciętna 

2 
Lokalizacja                      

szczegółowa 

korzystna lokal usytuowany na I piętrze lub  

przeciętna lokal usytuowany na parterze i II piętrze 

gorsza lokal usytuowany na pozostałych piętrach 

3 Standard  lokalu 

przeciętny lokale o przeciętnym stopniu zużycia technicznego 

gorszy 
lokale o ponad przeciętnym stopniu zużycia 
technicznego lub lokale w stanie deweloperskim 

4 
Powierzchnia 

użytkowa lokalu 

bardzo dobra 
lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej poniżej 
40,00 m2     

dobra 
lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej od 40,00 
m2 do 60,00 m2    

przeciętna 
lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 
60,00 m2     

5 
Stan techniczny 

budynku 

przeciętny 
budynek w przeciętnym stanie technicznym, stopień 
zużycia 21-45%. 

gorszy 
budynek w gorszym stanie technicznym, stopień 
zużycia powyżej 45%. 

 

Na podstawie analizy sfinalizowanych transakcji oraz na podstawie preferencji potencjalnych 

nabywców ustalono następujące wagi cech (Tabela 3)       

Tabela 3 

Lp. CECHA RYNKOWA 
Waga 
cechy 

[%] 
Zakres kwotowy [zł/ m2] 

1 Lokalizacja ogólna 30 153,10 

2 Lokalizacja szczegółowa 20 102,07 

3 Standard i funkcjonalność lokalu 15 76,56 

4 Powierzchnia użytkowa lokalu 20 102,07 

5 Stan techniczny budynku 15 76,56 

Ogółem: 100 510,36  
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Do porównania wybrano z tabeli nr 1, trzy transakcje kupna – sprzedaży prawa własności lokalu 

mieszkalnego z przyjętego rynku lokalnego, najbardziej podobne do przedmiotu wyceny pod 

względem analizowanych cech, mających wpływ na wartość.  

 
Charakterystyka nieruchomości porównawczej Lp. 2 

Opis/nazwa cechy Dane i opis cechy 

Lokalizacja Kamiennik 

Data sprzedaży 08.2017 

Cena sprzedaży 885,27 zł/m2 

Cechy rynkowe nieruchomości 

Lokalizacja ogólna przeciętna – dalsza odległość od miasta, 
punktów handlowo-usługowych 

Lokalizacja szczegółowa korzystna 

Standard i funkcjonalność lokalu przeciętny 

Powierzchnia użytkowa lokalu dobra 

Stan techniczny budynku przeciętny 

 
Charakterystyka nieruchomości porównawczej Lp. 3 

Opis/nazwa cechy Dane i opis cechy 

Lokalizacja Kamiennik 

Data sprzedaży 08.2017 

Cena sprzedaży 926,19 zł/m2 

Cechy rynkowe nieruchomości 

Lokalizacja ogólna przeciętna - dalsza odległość od miasta, 
punktów handlowo-usługowych 

Lokalizacja szczegółowa przeciętna 

Standard i funkcjonalność lokalu przeciętny 

Powierzchnia użytkowa lokalu przeciętna 

Stan techniczny budynku przeciętny 

 
Charakterystyka nieruchomości porównawczej Lp. 4 

Opis/nazwa cechy Dane i opis cechy 

Lokalizacja Karłowice Wielkie 

Data sprzedaży 10.2017 

Cena sprzedaży 852,27 zł/m2 

Cechy rynkowe nieruchomości 

Lokalizacja ogólna przeciętna - dalsza odległość od miasta, 
punktów handlowo-usługowych 

Lokalizacja szczegółowa korzystna 

Standard i funkcjonalność lokalu przeciętny 

Powierzchnia użytkowa lokalu dobra 

Stan techniczny budynku przeciętny 
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Tabela obliczeń wartości rynkowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego: 

RODZAJ CECH 
RYNKOWYCH 

NIERUCHOMOŚĆ 
WYCENIANA 

NIERUCHOMOŚCI PRZYJĘTE DO PORÓWNAŃ 

2 3 4 

Adres  
nieruchomości 

Lipniki 65/1 Kamiennik Kamiennik 
Karłowice 
Wielkie 

Data transakcji  08.2017 r. 08.2017 r. 10.2017 r. 

Cena transakcyjna 1 
m2 powierzchni   [zł] 

 885,27 zł 926,19 zł 852,27 zł 

Lokalizacja 
ogólna 

przeciętna przeciętna  przeciętna  przeciętna 

  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Lokalizacja 
szczegółowa 

przeciętna korzystna przeciętna korzystna 

  - 51,04 zł  0,00 zł  - 51,04 zł  

Standard i 
funkcjonalność lokalu  

gorszy przeciętny przeciętny przeciętny 

  - 76,56  zł - 76,56 zł - 76,56 zł 

Powierzchnia 
użytkowa lokalu 

dobra dobra przeciętna dobra 

 0,00 zł + 51,04 zł 0,00 zł 

Stan techniczny 
budynku 

gorszy przeciętny przeciętny przeciętny 

 - 76,56 zł - 76,56 zł - 76,56 zł 

SUMA POPRAWEK    
[zł] 

  - 204,16 zł - 102,08 zł - 204,16 zł 

CENA SKORYG. [zł]   681,11 zł 824,11 zł 648,11 zł 

CENA ŚREDNIA  
1m2 pow. 

nieruchomości   
717,78 zł 

 
Wartość rynkowa własnościowego prawa  

do lokalu mieszkalnego w stanie aktualnym wynosi: 
 

     W = 717,78 zł/m2  * 58,21 m2 = 41781,97 zł 
 

Po zaokrągleniu przyjęto wartość: 42 000 zł 
/słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych/ 

 
Określenie wartości rynkowej udziału ½  części lokalu mieszkalnego 
 
Wartość udziału należnego w prawie własności lokalu 

obliczono na podstawie oszacowanej wartości nieruchomości 

WR udz. = ½ x 42 000 = 21 000 zł 
 

Przyjęto: 21 000 zł 
/ słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych / 
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10. WYNIK KOŃCOWY WRAZ Z WNIOSKAMI I UZASADNIENIEM 
 

 
Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego usytuowanego w 

Głuchołazach przy ulicy Tylnej 11/28 wynosi: 

   

Wartość rynkowa udziału należnego w prawie własności lokalu 

mieszkalnego w stanie aktualnym 

WN = 21 000  zł 

/ słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych / 

 

Wartość rynkowa w stanie aktualnym w kwocie  717,78 zł/m2  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 w 

mieście Głuchołazy. 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. 

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   



Operat szacunkowy określający wartość rynkową udziału ½ części własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego położonego w Lipnikach 65/1 

 

Strona | 20  

 

     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Operat sporządził:  

 
      Krapkowice, dnia 01 sierpnia 2018 r.                            Szymon Warzecha                  
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 Dokumentacja fotograficzna 

   Duży Pokój    Kuchnia 

       
                               Schody     Mały pokój 

        
                                Mały pokój    Łazienka 

        
                                     Przedpokój    
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                   Budynek gospodarczy 

         
 

                     
 

Otoczenie nieruchomości 
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 Protokół z badania KW 

KW numer OP1N/00054822/5   
Typ nieruchomości: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość 

DZIAŁ I  - Oznaczenie nieruchomości: 
 Położenie:                      opolskie, nyski, Głuchołazy, Głuchołazy 
             /województwo, powiat, gmina, miejscowość/ 
             Ulica, numer budynku i lokalu:   Tylna 11/28 
 Przeznaczenie lokalu:                   lokal mieszkalny 
 Opis lokalu:                    pokój-2, kuchnia-1, łazienka z wc-1,  korytarz-1  
                                                                     sień-1  

Opis pomieszczeń przynależnych:  piwnica-1 
Przyłączenie:                                   / 00054819 / 
Odrębność:                                      Tak 
Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z  
powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 70,31 m2 
Powierzchnia lokalu 58,21 m2, powierzchnia piwnicy 12,10 m2 

Spis praw związanych z własnością:   
Numer prawa:                     1    
Rodzaj prawa:                     Udział związany z własnością lokalu 
Treść prawa:                       Udział we własności nieruchomości obejmująca działkę nr  
                                            522, mapa 2 o obszarze 0,1000 ha 
Wielkość udziału w  
nieruchomości wspólnej:     494/1000 

            DZIAŁ II – Własność: 
 Właściciel:  
 Iwona Józefa Białecka, córka Ryszarda i Stanisławy  
 Wielkość udziału: ½  
 Sylwia Anna Kaliszuk, córka Stefana i Stanisławy  
 Wielkość udziału: ½  
 Na podstawie postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po Stanisławie Pietras  

             DZIAŁ III  - Ciężary i ograniczenia:  
              Numer wpisu:           1 
              Rodzaj wpisu:           Ostrzeżenie 
              Treść wpisu:             Ogłoszono upadłość Iwony Białeckiej zamieszkałej Lipniki 113, 48-388   

                               Kamiennik, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności 
                               gospodarczej 

Dokumenty będące podstawą wpisu 
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, V GU 144/17 OF z dnia 13-10-2017 

  DZIAŁ IV  - Hipoteki:  
           Numer hipoteki:                  1 
            Rodzaj hipoteki:                  Hipoteka Umowna Zwykła 
            Suma:                                 2152,00 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa) zł 
            Inne informacje:                   Hipoteka z odsetkami określonymi w §6 umowy sprzedaży z dnia 
                                                        12-01-1999. Tytułem zabezpieczenia niespłaconej reszty ceny   
                                                        kupna 
            Wierzyciel hipoteczny:                                                  
            Skarb Państwa:                    Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa    
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 Ubezpieczenie OC w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego 

 
 

 

 


