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Wyciąg z operatu
1. Opis nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana jednorodzinnym budyn-
kiem mieszkalnym, stanowiąca działki ewidencyjne numer 299 ark. m. 1 obszaru 0,2100ha
oraz nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną numer 297 ark. m 1 obszaru
0,0900 ha.
Przedmiot wyceny zlokalizowany w miejscowości Kały ul Opolska o numerze porządkowym
88. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą o numerze OP1U/00025529/5.
Stan techniczny: średni
Powierzchnia użytkowa: 97,06 m2

Powierzchnia zabudowy 141 m2

Rok zakończenia budowy: 1920r. (wedle danych z kartoteki budynków)

Kały dz. nr 299 ark. m. 1, KW nr OP1U/00025529/5
W skład nieruchomości gruntowej wchodzi grunt działki pełniący funkcję terenu zabudowa-
nego stanowiącą działki ewidencyjne numer 299 ark. m.1 obszaru 0,2100ha. Działka o
kształcie regularnego wieloboku kształtem przypominająca prostokąt. Teren działki wyrów-
nany (płaski), ogrodzony zamieszkały. Dojazd do działki: drogą lokalną o nawierzchni asfal-
towej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 214, której to właścicielem jest Skarb Pań-
stwa  KW nr (OP1U/00077905/4)
Walce dz. nr 297 ark. m. 1, KW nr OP1U/00025529/5
W skład nieruchomości gruntowej wchodzi grunt działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
297 ark. m.1 symbol klasoużytku RIVa, obszaru 0,0900ha. Działka o kształcie regularnego
wieloboku kształtem przypominająca prostokąt. Teren działki wyrównany (płaski). Dojazd do
działki: drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej oznaczoną w ewidencji gruntów numerem
270, której to właścicielem jest Gmina Murów KW nr (OP1U/00016460/6).

2. Cel wyceny:

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości składającej
się z działki zabudowanej 299 ark. m. 1, oraz działki niezabudowanej 297 ark. m. 1
według stanu na dzień oględzin do sporządzenia spisu inwentarza i oszacowania
masy upadłościowej, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowa-
dzącej działalności gospodarczej.

3. Wartość rynkowa:
Wartość rynkowa nieruchomości: 106 400,- zł.
Słownie: sto sześć tysięcy czterysta złotych.

4. Data:
Operat szacunkowy sporządzono w dniu 20 maja 2017 r.
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1. Przedmiot i zakres wyceny:
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana jednorodzinnym

budynkiem mieszkalnym, na działce ewidencyjnej numer 299 ark. m. 1 obszaru
0,2100 ha oraz nieruchomość gruntowa stanowiącej działkę ewidencyjną numer 297
ark. m. 1 obszaru 0,0900 ha.
Przedmiot wyceny zlokalizowany jest w miejscowości Kały ul. Opolska 88. Dla nieru-
chomości Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgi Wieczyste o numerze OP1U/00025529/5.

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności wyżej
opisanej nieruchomości według stanu na dzień oględzin a cen obecnych.

2. Cel wyceny:

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości składającej się z
działki zabudowanej 299 ark. m. 1, oraz działki niezabudowanej 297 ark. m. 1 według
stanu na dzień oględzin do sporządzenia spisu inwentarza i oszacowania masy upa-
dłościowej, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działal-
ności gospodarczej.

3. Podstawa formalna wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nierucho-
mości:

3.1. Podstawa formalna :
Operat został sporządzony na zlecenie syndyka Pana Dariusza Symula.

3.2. Podstawy prawne:
o Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z

2016 r., poz. 2147 t. j.),
o Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.

233, z późniejszymi zmianami).
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207
poz. 2109 z późniejszymi zmianami).

3.3. Przepisy uzupełniające:
o Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 t.

j. ze zmianami),
o Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity:

Dz. U. 2001 r. Nr 124 poz. 1361z późniejszymi zmianami).

3.4. Materiały pomocnicze.
o Cymerman R., Hopfer A., Procedury określania wartości nieruchomości

PFSRzM Warszawa 2014.
o Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego –

biblioteka Rzeczoznawcy Majątkowego M. Prystupa Warszawa 2003r
o Materiały geodezyjne i kartograficzne źródłem informacji do szacowania
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nieruchomości – biblioteka Rzeczoznawcy Majątkowego, Marian Szymański,
Warszawa grudzień 2000r.

o Wycena i zużycie nieruchomości zabudowanych – W. Baranowski i M. Cyran
IDM Warszawa, czerwiec 2002r.

o Hopfer A., Cellmer R. Rynek Nieruchomości, Wydawnictwo ART Olsztyn
1997,

o Wycena wartości rynkowej nieruchomości pod redakcją Sabiny Źróbek
Wydawnictwo U.W.-M., Olsztyn 2001.

3.5. Źródła danych o nieruchomości :
Szacowanie wartości nieruchomości przeprowadzone zostało przy wykorzy-

staniu informacji z następujących źródeł:
a) oględziny nieruchomości przeprowadzone dniu 28 kwietnia 2017 r., w czasie, któ-

rych dokonano oceny nieruchomości i ustalenia stanu technicznego budynków
oraz zagospodarowania działek,

b) badanie Księgi Wieczystej nr OP1U/00025529/5 dnia 17 maja 2017 r. prowadzo-
nej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku,

c) wypis z rejestru gruntów GK.6621.1170.2017 z dnia 20.04.2017r.,
d) wypis z kartoteki budynków GK.6621.1170.2017 z dnia 20.04.2017r.,
e) kopia mapy ewidencyjnej GK.6642.772.2017 z dnia 20.04.2017r.,
f) informacje o zagospodarowaniu przestrzennym z Urzędu Gminy Murów,
g) strona internetowa http://www.geoportal.gov.pl/,
h) strona internetowa http://www.mapy.opolskie.pl/,
i) Informacje z rejestru cen Starostwa Powiatowego w Opolu oraz baza danych
własna o cenach nieruchomości.

4. Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości:
Operat szacunkowy opracowano w dniach od 28 kwietnia do 22 maja 2017 r.
Wartość przedmiotu wyceny określono na dzień 20 maja 2017 r.
Stan przedmiotu wyceny uwzględniono na dzień 28 kwietnia 2017 r.
Oględziny nieruchomości przeprowadzono w dniu 28 kwietnia 2017 r.

5. Opis stanu nieruchomości:
5.1. Stan prawny
Na podstawie badania Księgi Wieczystej nr OP1U/00025529/5 prowadzonej przez IV
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku, dnia 17 maja 2017 r.
ustalono:
Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nr podstawy wpisu
Numer bieżący nieruchomości 3 ---

Działki ewidencyjne
Lp. 1. --- Nr podstawy wpisu
Numer działki 297 ---
Położenie (numer porządkowy / wojewódz-
two, powiat, gmina, miejscowość) Lp. 1. 1 OPOLSKIE, OPOLSKI, MURÓW, KAŁY

Lp. 2. --- Nr podstawy wpisu
Numer działki 299 ---

http://www.geoportal.gov.pl/
http://www.mapy.opolskie.pl/


Kały ul. Opolska 88, dz. nr 297, 299 ark. m. 1, Księga Wieczysta nr OP1U/00025529/5
Gmina Murów, powiat opolski, województwo opolskie

6
Jacek Podoliński Kluczbork ul. Krótka 1 tel. 77 414 41 00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI, MASZYN, URZADZEŃ i POJAZDÓW.

Położenie (numer porządkowy / wojewódz-
two, powiat, gmina, miejscowość) Lp. 1. 1 OPOLSKIE, OPOLSKI, MURÓW, KAŁY

Nr podstawy wpisu
Obszar całej nieruchomości 0,3000 HA ---

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1. --- Nr podstawy wpisu
Lista wskazań udziałów w prawie (numer
udziału w prawie/ wielkość udziału/rodzaj
wspólności)

Lp. 1. 1 1 /1 ---1

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, imię
ojca, imię matki) BARBARA FONIOK, JÓZEF, DANUTA

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Lp. 1. --- Nr podstawy wpisu
Numer wpisu 2 3
Rodzaj wpisu OGRANICZENIE W ROZPORZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIĄ

Treść wpisu

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI BARBARY FONIOK, IDENTYFIKU-
JĄCEJ SIĘ NUMEREM PESEL 52060211669, JAKO OSOBY
FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ, ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO
W OPOLU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA UPADŁO-
ŚCIOWA Z DNIA 17 MARCA 2017 R. , SYGN. AKT V GU 177/16
OF

DZIAŁ IV - HIPOTEKA

Lp. 1. --- Nr podstawy wpisu
Numer hipoteki (roszczenia) 2 2
Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA

Suma (słownie), waluta 42088,60 (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE OSIEM-
DZIESIĄT OSIEM 60/100) CHF

Termin zapłaty 2023-11-15

Inne informacje

NA ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU
UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2003
R. NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W OŚWIAD-
CZENIU.

Wierzyciel hipoteczny
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną (nazwa) Lp. 1. GE BANK MIESZKANIOWY S.A. W WARSZAWIE

5.2. Opis nieruchomości i ocena stanu
technicznego :

Opis nieruchomości według stanu na dzień  oglę-
dzin.

5.2.1. Walce ul. Zamkowa 60, dz. nr 299 ark. m. 1,
KW nr OP1U/00025529/5
Działka nr 299 arkusz mapy 1, położona w

miejscowości Kały gm. Murów przy ulicy Opolskiej o
numerze porządkowym 88, symbol klasoużytku B ob-
szaru 0,1079 ha, S-RIVb obszaru 0,1021ha, łącznie
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0,2100 ha, jednostka rejestrowa gruntów G.140, obręb 0105 Kały.
Prawo własności do dz. nr 299 ark. m. 1, zostało wpisane w Księgę Wieczystą

nr OP1U/00025529/5 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejo-
nowego w Kluczborku.

Sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowią jednorodzinne zabudowa-
nia mieszkalne i gospodarcze, a także grunty rolne. Działka nie posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej.

Dojazd do działki drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów numerem 214 której to właścicielem jest Skarb Państwa KW nr
OP1U/00077905/4.
W skład nieruchomości wchodzi grunt działki o łącznej powierzchni 0,2100 ha wraz z
jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Działka o kształcie regularnego wieloboku
kształtem przypominająca prostokąt. Teren działki wyrównany (płaski) o niewielkich
nachyleniach, ogrodzony, wyposażony w sieć elektryczną, wodociągową oraz kanali-
zacyjną.

Budynek mieszkalny jest wolno stoją-
cym obiektem parterowym z poddaszem w
technologii tradycyjnej murowanej.
Fundamenty – nie badano.
Ściany zewnętrzne murowane z cegły na za-
prawie cementowo - wapiennej.
Ściany wewnętrzne murowane z cegły na za-
prawie cementowo – wapiennej.
Tynki zewnętrzne cementowo – wapienne za-
cierane na gładko.
Kominy murowane z cegły pełnej na zaprawie
cementowo – wapiennej.
Strop drewniany belkowy oraz ceramiczny łukowy.
Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną.
Rynny i rury spustowe stalowe z blachy ocynkowanej.
Stolarka zewnętrzna (okienna) drewniana z szybą zespoloną – stara, zużyta.
Drzwi wejściowe drewniane osadzone na ościeżnicy drewnianej. Drzwi wewnętrzne
drewniane częściowo szklone osadzone na ościeżnicy drewnianej.
Posadzki cementowe.
Podłogi: wylewki cementowe, wykładziny dywanowe, zmywalne, oraz licowane płyt-
kami ceramicznymi.
Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. (częściowo zawilgocone i pokryte ple-
śnią)
Ściany malowane farbami emulsyjnymi oraz częściowo obite panelami PCV ( w ła-
zience ).
Ogrzewanie budynku elektryczne a także dodatkowo za pomocą pieca kaflowego
opalanego węglem umieszczonego w kuchni.

Instalacje :
· wodna,
· elektryczna
· kanalizacyjna
· C.O. – elektryczne + piec kaflowy w kuchni.
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Tabela nr 1
Wyszczególnienie pomieszczeń wraz z powierzchniami użytkowymi
l.p. BUDYNEK MIESZKALNY

PARTER

Pomieszczenia Pow. po podłodze w
m2

Pow. użytkowa
w m2

1 Ganek h= 2,13m 7,76 3,88
2 P. pokój 2,08 2,08
3 Komunikacja 9,43 9,43
4 Pokój 1 11,2 11,2
5 Pokój 2 9,22 9,22
6 Pokój 3 20,87 20,87
7 Pokój 4 h=2,00 m 9,78 4,89
8 Pokój 5 10,38 10,38
9 Kuchnia 12,16 12,16
10 Łazienka 7,76 7,76
11 Spiżarnia 5,19 5,19

Razem 105,83 97,06
Powierzchnię użytkową ustalono na podstawie wykonanych pomiarów po wewnętrznych długościach
ścian zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego1 oraz normy PN-ISO
9836:1997.

Stan techniczny: średni
Powierzchnia użytkowa: 97,03 m2

Powierzchnia zabudowy 141 m2

Rok zakończenia budowy: 1920r. (wedle danych z kartoteki budynków)

Budynek niemieszkalny nr ewid. 240 jest obiektem parterowym, niepodpiw-
niczonym. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej
murowanej na planie prostokąta w zabudowie wolnosto-
jącej.
Stan techniczny: średni
Powierzchnia zabudowy: 47m2

Powierzchnia użytkowa: 35,58 m2

Rok zakończenia budowy: 1920r. (zgodnie z Wypi-
sem z kartoteki budynków)

Fundamenty – nie badano.
Ściany zewnętrzne murowane z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej.
Brak tynków zewnętrznych, budynek częściowo ocieplony z zewnątrz styropianem.
Ściany wewnętrzne murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej.
Obiekt kryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy tra-
pezowej.
Stolarka zewnętrzna (okienna) częściowo PCV z szybą zespoloną (1 szt.) częściowo
wybrakowana częściowo pustaki szklane luksfery.

1  „powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy
zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%,
natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie”
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Posadzki cementowe, bez wykończenia.
W budynku znajduje się murowana niecka pod basen.

Budynek niemieszkalny nr ewid. 241 jest obiektem parterowym, niepodpiwniczo-
nym. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej na planie prostokąta w
zabudowie wolnostojącej.

Stan techniczny: średni/zły
Powierzchnia zabudowy: 10 m2

Rok zakończenia budowy: 1920r. (zgodnie z Wypi-
sem z kartoteki budynków)

Fundamenty – nie badano.
Ściany zewnętrzne murowane z cegły na zaprawie
cementowo - wapiennej.
Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny nakrapiany.
Obiekt kryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki.
Stolarka drzwiowa stara drewniana.

5.2.2. Kały, dz. nr 297 ark. m. 1, KW nr OP1U/00025529/5
Działka nr 297 arkusz mapy 1, położona w miejscowości Kały gm. Murów,

symbol klasoużytku RIVb obszaru 0,0900 ha, jednostka rejestrowa gruntów G.140.
Wyceniana nieruchomość położona jest w

miejscowości Kały, działka nr 297 ark. m. 1, do
której prawo własności zostało wpisane w Księgę
Wieczystą nr OP1U/00025529/5 prowadzoną
przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejo-
nowego w Kluczborku. Sąsiedztwo przedmioto-
wej nieruchomości stanowią grunty rolne oraz
zabudowania mieszkalne jednorodzinne i gospo-
darcze. Działka posiada bezpośredni dostęp do
drogi.
Na czas oględzin działka nie jest użytkowana rolniczo.
Dojazd do działki drogą lokalną, asfaltową o niskim natężeniu ruchu oznaczoną w
ewidencji, jako dz. nr 270, której właścicielem jest Gmina Murów KW nr
(OP1U/00046460/6)

6. Wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości:
Zgodnie z art. 154 ustawy o gospo-

darce nieruchomościami przeznaczenie
nieruchomości ustala się na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku braku planu
przeznaczenie ustala się na podstawie
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu.
Zgodnie z Uchwałą nr VIII/55/2011 Rady
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Gminy Murów  z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/2000
Rady Gminy Murów
z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów. Wedle wyżej wymienionego stu-
dium działka nr 299 ark. m. 1  będące przedmiotem opracowania, mieści się na tere-
nie, który na rysunku miejscowego studium został oznaczony symbolem, RM co sta-
nowi tereny zabudowy zagrodowej. Działka 297 ark. m. 1 będące także przedmiotem
opracowania, mieści się na terenie, który na rysunku miejscowego studium został
oznaczony symbolem, MN co stanowi tereny zabudowy jednorodzinnej.

7. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości:
7.1. Charakterystyka rynku

Rynek I
W procesie wyceny przeanalizowano:

· Obszar – gmina Murów,
· Okres analizy cen transakcyjnych od listopada 2015 r. do marca 2017r.,
· Rynek lokalny jako rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami

mieszkalnymi i gospodarczymi.

Rynek II
W procesie wyceny przeanalizowano:

· Obszar –gmina Murów
· Okres analizy cen transakcyjnych od m-ca sierpnia 2016 do kwietnia 2017 r.
· Rynek lokalny, jako rynek prawa własności nieruchomości gruntowych niezabu-

dowanych z możliwością zabudowy.
7.2. Analiza rynku

7.2.1. Analiza rynku nieruchomości gruntowych zabudowanych.
W celu analizy rynku nieruchomości gruntowych zabudowanych posłużyłem

się cenami uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości podobnych z terenów wiejskich
gmin Murów.

Analizę przeprowadzono na kilkunastu transakcjach, z czego odrzucono kilka
ze względu na zbyt duże rozbieżności pomiędzy ich cechami a nieruchomością wy-
cenianą oraz skrajne wartości. Wytypowano dziesięć transakcji zestawionych w tabe-
li poniżej.

Najniższą cenę 441,99 zł uzyskała nieruchomość gruntowa zabudowana bu-
dynkiem mieszkalnym o powierzchni 181 m2 wymagającym remontu kapitalnego
zlokalizowany we wsi Młodnik, grunt obszaru 0,1772 ha sprzedany dnia 25-07-2016r.
Najwyższą cenę 1564,71 zł. uzyskała nieruchomość gruntowa zabudowana budyn-
kiem mieszkalnym w dobrym stanie technicznym, położony na terenie miejscowości
Stare Budkowice o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 85 m2 , grunt
0,0971 ha, sprzedana dnia 04-01-2016 r.
Jedną z ważniejszych cech na rynku lokalnym jest fakt, że nabywcy chętnie kupują
nieruchomości w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym, nieruchomości w
złym stanie technicznym rzadko znajdują nabywców i są niechętnie kupowane ze
względu na fakt, że wymagane prace remontowe obejmują swym zakresem również
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często elementy konstrukcyjne. Jako budynki mieszkalne najchętniej są kupowane
nieruchomości  zabudowane budynkami o niezbyt dużej powierzchni użytkowej. Bu-
dynki większe są nieco mniej chętnie kupowane. i uzyskują nieco niższe ceny w
przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej.
Najwyższe ceny uzyskują nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem miesz-
kalnym położone na terenie wsi stanowiących siedzibę gminy lub niezbyt oddalone o
ośrodków miejskich.
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na cenę nieruchomości są: data transakcji,
lokalizacja ogólna, stan techniczny oraz ogólnie standard wykończenia i powierzch-
nia użytkowa budynku i działki gruntowej.

Tabela 2

L.P. data Rep.A Lokalizacja pow.
gruntu

pow.u.
b. m. Cena cena/m2

1 2016-01-04 7
Stare Budkowice, Woł-

czyńska 2.340/5; 2.663/4;
2.664/4, Bg

0,0971 85 133 000,00 zł 1 564,71 zł

2 2016-03-30 907 Dębiniec, Oleska,
2.222/116, 2xBg. 0,0640 102,5 79 000,00 zł 770,73 zł

3 2016-04-15 1518 Radomierowice, Szkolna,
1.6 0,0868 90 64 000,00 zł 711,11 zł

4 2016-04-26 565 Budkowice, Oggrodowa,
2.866/99 0,0894 157 160 000,00 zł 1 019,11 zł

5 2016-06-16 1586 Bukowo, Wiejska,
3.78/28, Bg 0,3587 100 130 000,00 zł 1 300,00 zł

6 2016-07-25 3073 Młodnik, Wiejska, 1.104/2 0,1772 181 80 000,00 zł 441,99 zł

7 2015-09-25 8751 Dębiniec, Wiejska ,
2.557/2 0,0340 90 85 000,00 zł 944,44 zł

8 2015-09-23 8797 Stare Budkowice, Targo-
wa, 4.23, Bg 0,3160 110 80 000,00 zł 727,27 zł

9 2015-10-05 9228 Stare Budkowice, Opol-
ska, 5.438/4, Bg 0,0600 110 75 000,00 zł 681,82 zł

10 2015-11-05 2340
Murów, Ks. Edgara So-

remby, 2.40, 1.130, Bg x
3

0,5354 120 75 000,00 zł 625,00 zł

Średnia 878,62 zł
Max 1 564,71 zł
Min 441,99 zł

Na podstawie analizy rynku w oparciu o transakcje z okresy ostatnich dwóch
lat ustaliłem, że upływający czas nie oddziałuje na ceny nieruchomości gruntowych
zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Trend czasowy = 0%.
7.2.2. Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych z możliwo-

ścią zabudowy.

         Na podstawie analizy rynku określono, że rynek nieruchomości gruntowych
niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu na analizowanym terenie jest rynkiem
średnio rozwiniętym. Zaobserwowano, iż czynnikami wpływającymi na wartość nieru-
chomości są: lokalizacja ogólna i otoczenie, wielkość działki, kształt działki, dostęp-
ność komunikacyjna oraz możliwość doprowadzenia urządzeń infrastruktury tech-
nicznej. Cena 1 m2 prawa własności działek o podobnym przeznaczeniu, na bada-
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nym rynku wahała się w granicach od ok. 12 zł do ok. 30 zł. Z informacji uzyskanych
w biurach obrotu nieruchomościami wynika, że popyt na nieruchomości gruntowe
niezabudowane, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
utrzymuje się na stabilnym poziomie. Zauważono, iż ceny nieruchomości ustabilizo-
wały się i obecnie nie są zauważalne znaczne wzrosty lub spadki cen transakcyj-
nych. W procesie wyceny określono trend czasowy na poziomie 0%.
Rodzaj i ilość zawartych w analizowanym okresie transakcji pozwalają na zastoso-
wanie w wycenie podejścia porównawczego, metody porównywania parami.
Wyniki analizy rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych przedstawiono w
tabeli 6.

Tabela 3

Lp data  nr aktu Położenie/przedmiot transakcji Cena łączna pow. Gruntu Cena za m2

1 2016-08-11 4253 Murów 1.79/2 15 000,00 zł 760 19,74 zł
2 2016-08-31 8503 Murów 1.244/1 35 538,00 zł 1391 25,55 zł
3 2016-11-25 7960 Kały 1.427 20 000,00 zł 1675 11,94 zł

4 2016-11-24 5915
Kały 1.255/2 0,0921ha, 1.255/1
0,0900ha 35 000,00 zł 1841 19,01 zł

5 2017-01-19 623 Murów 1.121 7 134,00 zł 330 21,62 zł

6 2017-03-23 1737
Kały 1.419 0,1677 + udzał w dro-
dze    20 000,00 zł 1677 11,93 zł

7 2017-03-28 1795 Kały 1.432 + udział w drodze 24 600,00 zł 1679 14,65 zł
8 2017-04-04 1533 Nowa Budkowice 1.1098/19 14 070,00 zł 469 30,00 zł

Średnia 19,24 zł
Max 30,00 zł
Min 11,93 zł
Delta 18,07 zł

Trend czasowy w analizowanym okresie w skali roku kształtuje się na pozio-
mie (0%/rok), co oznacza, że ceny na tego typu nieruchomości nie zmieniały się w
raz z upływem czasu.

8. Wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, meto-
dy i techniki szacowania:

Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości
dokonuje się zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami przy uwzględnieniu w szczególności:
- cel wyceny,
- rodzaj i położenie nieruchomości,
- przeznaczenie w planie miejscowym,
- stan nieruchomości,
- dostępność danych o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

Do określenia wartości rynkowej nieruchomości zastosowałem podejście po-
równawcze metodę porównywania parami.

Przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen
transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem
wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen.

Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą
przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobny-
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mi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transak-
cyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości.

Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej ce-
na, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych
przy przyjęciu następujących założeń:
 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz

miały stanowczy zamiar zawarcia umowy;
 2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wyne-

gocjowania warunków umowy.
W celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości posłużono się jednostką

porównawczą 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla części nieru-
chomości zabudowanej (dz. 299 a. m. 1, 0,2100 ha) i 1 m2 dla gruntów niezabudo-
wanych z możliwością zabudowy (dz. nr 297 a. m. 1, 0,0900 ha). Poprawki obliczone
ujęciu procentowym na podstawie badania rynku dla poszczególnych cech.
Wartość rynkową nieruchomości, jako całości stanowy suma jej poszczególnych war-
tości rynkowych części funkcjonalnych:

WRN = WBm + WGB
WRN – wartość rynkowa nieruchomości.
WBm – wartość rynkowa części nieruchomości zabudowanej (dz. 299 obszaru 0,2100
ha)
WGB - wartość rynkowa nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy (dz.
297 obszaru 0,0900 ha).

Zrealizowano następującą procedurę przy wykorzystaniu ww. metody szacowania:
o Opis nieruchomości będącej przedmiotem wyceny.
o Określenie rynku lokalnego poprzez ustalenie rodzaju, obszaru i okresu bada-

nia cen transakcyjnych.
o Przyjęcie cech rynkowych charakterystycznych dla nieruchomości i określenie

ich wag procentowych.
o Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej

cech rynkowych.
o Wybór do porównań 3 nieruchomości najbardziej podobnych pod względem

cech rynkowych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, wraz z
podaniem ich opisu i charakterystyki.

o Utworzenie par porównawczych nieruchomości, w których cechy wycenianej
nieruchomości porównuje się z cechami każdej z wybranych nieruchomości.

o Wyliczenie poprawek stanowiących wynik uwzględnienia różnicy cech i przy-
pisanych im wag pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami
wybranymi.

o Określenie wartości nieruchomości z każdej pary porównawczej, jako ceny
transakcyjnej skorygowanej o sumę poprawek.

o Ostateczne określenie wartości nieruchomości wycenianej, jako średniej aryt-
metycznej z wartości uzyskanych z porównań w poszczególnych parach.
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9. Przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku
wyceny z uzasadnieniem.

9.1. Cechy rynkowe i obliczenie wielkości poprawek

9.1.1. Dla nieruchomości gruntowych zabudowanych
Na podstawie analizy sfinalizowanych transakcji, szczegółowych informacji od agen-
cji obrotu nieruchomościami oraz na podstawie preferencji potencjalnych nabywców
ustalono cechy rynkowe, od których uzależnione są ceny prawa własności nierucho-
mości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Wyod-
rębniono następujące atrybuty mające zasadniczy wpływ na cenę:

· Lokalizacja ogólna ,
· Stan techniczny
· Wielkość powierzchni użytkowej budynku.
· Wielkość działki,
Ustalono występowanie następujących cech mających wpływ na zmianę ceny

nieruchomości występujących na rynku lokalnym:

TABELA 4
CECHA STOPNIOWANIE OPIS

bardzo dobra Wsie z siedziba gminy na swoim terenie lub wsie przyległe
do miasta,

Dobra Wsie oddalone od siedziby gminy lub miasta do 8.000 m.
oraz duże wsie.Lokalizacja

Średnia Wsie oddalone od siedziby gminy  powyżej 8.000 m, małe
wsie przysiółki.

Dobry Budynki po remoncie , w dobrym stanie technicznym, wy-
magające przeprowadzenia drobnych prac remontowo mo-
dernizacyjnych.

Średni Widoczne miejscowe lekkie  wygięcie dachu, możliwe miej-
scowe przecieki, możliwe uszkodzenia rynien, stolarka -
częściowo rozeschnięta lekkie spaczenia skrzydeł, podłogi -
średnio zużyte, możliwe miejscowe osiadanie podłóg, ,

Stan techniczny
(ogólnie budynku)

zły Widoczne miejscowe wygięcie dachu, miejscowe przecieki,
uszkodzenia rynien, stolarka - rozeschnięta spaczenia
skrzydeł, podłogi - zużyte, miejscowe osiadanie podłóg,
budynek do remontu kapitalnego,

Mała Do 100 m2.
Średnia Pow. 100 m2 do160 m2Wielkość powierzchni

użytkowej budynku
Duża Pow. 160 m2.
duża powierzchnia działki lub udział w gruncie powyżej 3000 m2

Średnia powierzchnia działki lub udział w gruncie powyżej 1000m2

do 3000 m2.Wielkość działki

Mała powierzchnia działki lub udział w gruncie do 1000m2

Wagi cech rynkowych odniesiono do założenia, że wartość rynkowa
nieruchomości Wx znajdzie się pomiędzy Cmin a Cmax. W zbiorze transakcji
dotyczących podobnych nieruchomości określono:

cenę maksymalną Cmax = 1564,71,00 zł/m2,
cenę minimalną    Cmin =    441,99,00 zł/m2

DC = Cmax - Cmin  = 1122,72 zł/m2
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Na podstawie analizy sfinalizowanych transakcji oraz na podstawie preferencji
potencjalnych nabywców ustalono następujące wagi cech:

Tabela 5

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

1 Lokalizacja ogólna  i otocze-
nie 35% 392,95 zł

2 Stan techniczny budynku 30% 336,82 zł

3 Wielkość powierzchni użyt-
kowej budynku 20% 224,54 zł

4 Wielkość działki 15% 168,41 zł
Ogółem: 100% 1 122,72 zł

9.1.2. Dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych z możliwością zabu-
dowy
Analizie poddano następujące cechy nieruchomości:

·  Lokalizacja ogólna
· Kształt działki
· Wielkość działki
· dostępność komunikacyjna

Cechy te mają następujące charakterystyki
Przy doborze nieruchomości porównywalnych brano pod uwagę te cechy (atrybuty),
które mają w długim okresie trwały charakter rynkowy. Poniżej przedstawiono tabela-
rycznie, rodzaje cech i ich opisową charakterystykę.

Tabela 6
Lp. Rodzaj cechy Charakterystyka

1. Lokalizacja ogólna

Korzystna – na terenie nowo powstałych osiedli domów jedno-
rodzinnych, wsie blisko siedziby gminy lub miasta, dobry dojazd
drogą asfaltową o niskim natężeniu ruchu. Punkty handlowo-
usługowe w pobliżu.
Średnio korzystna – Pośrednia część gminy dość dobry do-
jazd drogą i średnim natężeniu ruchu, wsie dość blisko siedziby
gminy lub miasta. W dalszej odległości punkty handlowo-
usługowe nieco oddalone.
Niekorzystna – duża odległość do miasta, utrudniona dostęp-
ność komunikacyjna, przejazdy kolejowe. Działki przy ruchli-
wych ulicach.

2. Kształt działki

Korzystny – kształt zbliżony do prostokąta lub kwadratu, moż-

liwość zabudowy bez utrudnień.
Średnio korzystny - kształt zbliżony do foremnych figur geo-
metrycznych, możliwość zabudowy z pewnymi utrudnieniami.
Niekorzystny – kształt nieregularny, może być wąski silnie wy-
dłużony, w zasadzie brak możliwości zabudowy, działka może
stanowić poszerzenie innej działki lub dojazd do niej.
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3. Wielkość działki
Mała –do 500 m2

Średnia – 500 – 1 000m2

Duża– powyżej 1000 m2

4. Dostępność komunikacyj-
na

korzystna - dojazd drogą asfaltową w dobrym stanie, dostęp
bezpośredni
Średnio korzystna – dojazd drogą utwardzoną lub gruntową,
niewielka odległość do drogi asfaltowej dostęp bezpośredni lub
przez służebność.
niekorzystna- dojazd drogą gruntową nieutwardzoną duża od-
ległość do drogi asfaltowej, dostęp bezpośredni lub poprzez
służebności.

Wagi cech rynkowych odniesiono do założenia, że wartość rynkowa nieruchomości
Wx znajdzie się pomiędzy Cmin a Cmax. W zbiorze transakcji dotyczących podobnych
nieruchomości określono:
cenę maksymalną Cmax = 30,00 zł/m2,
cenę minimalną    Cmin =  11,93 zł/m2

DC = Cmax - Cmin  = 30,00 zł/m2 – 11,93 zł/m2 = 18,07 zł/m21

Na podstawie analizy sfinalizowanych transakcji oraz na podstawie preferencji
potencjalnych nabywców ustalono następujące wagi cech:

Tabela 7

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

1 Lokalizacja ogólna 35% 6,32 zł

2 Kształt działki 25% 4,52 zł

3 Wielkość działki 20% 3,61 zł

4 Dostępność komunikacyjna 20% 3,61 zł

Ogółem: 100% 18,06 zł

9.2. Nieruchomości porównawcze.

9.2.1. Dla części nieruchomości gruntowej zabudowanej

Nieruchomość „A ”

Nieruchomość „B ”
data Rep.A Lokalizacja pow.

gruntu
pow. u.
b. m. Cena cena/m2

2016-11-30 3667
Kały , Opolska

1.499/2, Bm, stodoła,
haraż, szopa

0,5400 153 150 000,00 zł 980,39 zł

data Rep.A Lokalizacja pow.
gruntu

pow. u.
b. m. Cena cena/m2

2017-03-03 2093
Kały, Opolska 1.134,
Bg, stodoła, stajnia,

szopa
0,3100 120 128 000,00 zł 1 066,67 zł
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Nieruchomość „C ”
data Rep.A Lokalizacja pow.

gruntu
pow. u.
b. m. Cena cena/m2

2016-11-17 11412 Bukowie 1.499/2, Bm,
Bg47m2 0,1798 65 49 000,00 zł 753,85 zł

9.2.2. Dla części nieruchomości gruntowej niezabudowanej z możliwością za-
budowy.

Nieruchomość A.
data  nr aktu Położenie/przedmiot transakcji Cena łączna pow. Gruntu Cena za m2

2016-08-11 4253 Murów 1.79/2 15 000,00 zł 760 19,74 zł
Nieruchomość B

data  nr aktu Położenie/przedmiot transakcji Cena łączna pow. Gruntu Cena za m2

2016-11-24 5915 Kały 1.255/2 0,0921ha, 1.255/1
0,0900ha 35 000,00 zł 1841 19,01 zł

Nieruchomość C
data  nr aktu Położenie/przedmiot transakcji Cena łączna pow. Gruntu Cena za m2

2017-03-28 1795 Kały 1.432 + udział w drodze 24 600,00 zł 1679 14,65 zł

9.3. Zestawienie nieruchomości w parach porównawczych.

9.3.1. Dla części nieruchomości gruntowej zabudowanej.
Tabela 8

Dla dz. 299 obszaru 0,2100 ha.
NIERUCHOMOŚCI PRZYJĘTE DO PORÓWNAŃRODZAJ CECH RYN-

KOWYCH
NIERUCHOMOŚĆ

WYCENIANA
A B C

Adres nieruchomości Kały Kały Kały Budkowice

Data transakcji 2017-03-03 2016-11-30 2016-11-17
Powierzchnia działki

[m2] 0,21 0,31 0,54 0,1798

Powierzchnia użytkowa
domu [m2] 97,06 128 153 65

Cena 1 m2 p.u.  [zł] 1066,67 980,39 753,85
średnia (10 km

Murów
średnia (10 km

Murów
średnia (10 km

Murów
średnia (10 km Mu-

rówLokalizacja ogólna  i
otoczenie

0,00 zł 0,00 zł 0
średni dobry dobry/średni średniStan techniczny budyn-

ku -168,41 zł -84,21 zł 0,00 zł

mała (97,06m2) średni (128 m2) średni (153
m2) mały (65 m2)Wielkość powierzchni

użytkowej budynku 112,27 zł 112,27 zł 0,00 zł
średnia (0,21 ha) mała (0,0640 ha) duża (0,54ha) średnia (0.1798 ha)

Wielkość działki 84,20 zł -84,20 zł 0,00 zł
SUMA POPRAWEK

[zł] 28,06 zł -56,14 zł 0,00 zł

CENA 1 m2 SKORYG.
[zł] 1 094,73 zł 924,25 zł 753,85 zł

CENA ŚREDNIA 1 m2

p.u. budynku 924,28 zł
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9.3.2. Dla części nieruchomości gruntowej niezabudowanej z molowością za-
budowy.

Tabela 9
Dla dz. 297 obszaru 0,0900 ha

NIERUCHOMOŚCI PRZYJĘTE DO PORÓWNAŃRODZAJ CECH
RYNKOWYCH

NIERUCHOMOŚĆ
WYCENIANA

A B C
Adres nieru-

chomości Kały Murów Kały Kały

Data transakcji 2016-08-11 2016-11-24 2017-03-28
Powierzchnia
działki [m2] 900 760 1841 1679

Cena 1 m2 p.u.
[zł] 19,74 19,01 14,65

średnio korzyst-
na korzystna średnio korzyst-

na
średnio korzyst-

naLokalizacja
ogólna -3,16 zł 0,00 zł 0,00 zł

korzystny korzystny korzystny korzystny
Kształt działki

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
średnia średnia duża duża

Wielkość działki
0,00 zł 1,81 zł 1,81 zł

korzystna korzystna korzystna średnio korzyst-
naDostępność

komunikacyjna
0,00 zł 1,81 zł

SUMA PO-
PRAWEK    [zł] -3,16 zł 1,81 zł 3,62 zł

CENA 1 m2

SKORYG. [zł] 16,58 zł 20,82 zł 18,27 zł

CENA ŚRED-
NIA 1 m2 18,56 zł

9.4. Obliczenie wartości rynkowej:
Wartość rynkowa całości nieruchomości to suma wartości rynkowych po-

szczególnych ich części funkcjonalnych:
WR = WGBm +WGB

gdzie:
WR – wartość rynkowa wycenianej nieruchomości.
WGBm – wartość rynkowa gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym i go-
spodarczymi (0,2100 ha).
WGB – wartość rynkowa gruntu pod zabudowę 0,0900 ha.

WGBm = 97,06 x 924,28 = 89 710,62 zł. po zaokrągleniu 89 700,00 zł.
WGB = 900 x 18,56 = 16 704,00 zł., po zaokrągleniu 16 700,00 zł.

WR = WGBm +WGB = 89 710,62 + 16 704,00 = 106 414,62 zł.
Po zaokrągleniu: 106 400,00 zł.
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9.5. Obliczenia klucz procentowego.
Klucz procentowy ustalony został w oparciu o wartości odtworzeniowe po-

szczególnych części składowych (budynków) pomniejszonych o stopień zużycia
technicznego w tabel poniżej.

Określenia wartości odtworzeniowej części składowych wykonałem
w podejściu kosztowym, metodą kosztów odtworzenia i kosztów zastąpienia, techni-
ką wskaźnikową.

Cenę wskaźnikową ustalono na podstawie - Biuletyn Robót Zagregowanych
Elementów i Obiektów Budowlanych – SEKOCENBUD I kwartał 2017r zeszyt
13/2017.

Tabela 10
Obliczenie klucza procentowego dla obiektów budowlanych na dz. 299 a. m. 1

l.p. Nazwa jednostka
p.

cena wskaź-
nikowa

wartość w sta-
nie nowym

Współczynnik
regionalizacji

Wr

1-
Sz

Wartość x (1-
Sz) x Wr

Udział
%

1 Budynek mieszkalny
m2 97,06 2531 245 658,86 zł 1,039 0,5 127 619,78 zł 68,0%

2 Budynek gospodarczy 47 947 44 509,00 zł 1,039 0,4 18 497,94 zł 9,9%
3 Budynek gospodarczy 10 947 9 470,00 zł 1,039 0,4 3 935,73 zł 2,1%
4 Grunt MN 2100 17,95 37 695,00 zł 1 1 37 695,00 zł 20,1%

187 748,45 zł 100,0%

9.6. Wyodrębnienie wartości poszczególnych części składowych.
Na podstawie wyżej określonej wartości rynkowych można wyodrębnić warto-

ści rynkowe poszczególnych części składowych poprzez zastosowanie klucza pro-
centowego ustalonego w oparciu o wartości odtworzeniowe poszczególnych części
składowych nieruchomości.

Tabela 11

l.p. Nazwa Udział % wartość części
składowych

Wartośc rynkowa
całości Po zaokrągleniu

1 Budynek mieszkalny 68% 60 996,00 zł 89 700,00 zł 61 000,00 zł

2 Budynek gospodarczy 10% 8 970,00 zł 89 700,00 zł 9 000,00 zł

3 Budynek gospodarczy 2% 1 794,00 zł 89 700,00 zł 1 800,00 zł

4 Grunt MN 20% 17 940,00 zł 89 700,00 zł 17 900,00 zł
100,0% 89 700,00 zł 89 700,00 zł

9.7. Wynik wyceny wraz z uzasadnieniem.
Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń oraz posiadanego rozezna-

nia lokalnego rynku nieruchomości uwzględniając jego preferencje stwierdzam, że
wartość rynkowa nieruchomości, niżej określona odzwierciedla tendencje rynku i nie
wymaga poprawek:

Wartość rynkowa: 106 400,- zł.
Słownie: sto sześć tysięcy czterysta złotych.

Obliczona wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
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mieszkalnym i gospodarczymi w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni budynku miesz-
kalnego (924,28 zł/m2) mieści się w przedziale cenowym transakcji poddanych anali-
zie (1564,71 zł/ m2 – 441,99 zł/m2) i znajduje się w pobliżu ceny średniej arytmetycz-
nej z transakcji z tabeli (923,36 zł/ m2). Wynik ten potwierdzają cechy rynkowe wyce-
nianej nieruchomości jak lokalizacja, stan techniczny budynków, wielkość budynku
mieszkalnego i obszar gruntu.

Obliczona wartość rynkowa części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni gruntu (18,56 zł/m2) mieszczą się w przedziale
cenowym transakcji poddanych analizie (30,00 zł/ m2 – z11,93 zł/m2) i znajdują się w
w sąsiedztwie ceny średniej arytmetycznej z transakcji z tabeli (19,24 zł/ m2). Wynik
ten potwierdzają cechy rynkowe wycenianych działek odpowiednio jak lokalizacja,
kształt, wielkość, dostępność komunikacyjna.

10. Klauzule i ustalenia dodatkowe:
- Niniejszy operat szacunkowy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa i

standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.
- Wartości rynkową określiłem bez uwzględniania kosztów transakcji kupna-

sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat.
- Informacje udzielone autorowi wyceny przez Zleceniodawcę i inne osoby wyko-

rzystano w dobrej wierze dla potrzeb tego opracowania.
- Wartości końcowe wyszacowane w opracowaniu mają zastosowanie do celu tego

opracowania.
- Opracowanie ani żadna jego część lub odwołanie od niego nie mogą być włącza-

ne do publikowanego dokumentu, okólnika, komunikatu lub publikowane w inny
sposób bez pisemnej zgody autora.

- Stan techniczny wycenianego obiektu został określony tylko dla celów wyceny i
nie jest ekspertyzą techniczną.

- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny,
których nie można było stwierdzić w czasie wizji terenowej ani też na podstawie
dokumentów technicznych i prawnych. Przedstawione dokumenty i zawarty w
nich stan prawny i techniczny uznano za wiarygodne i nie były one przedmiotem
odrębnego dochodzenia.

11. Załączniki:
1. Dokumentacja fotograficzna.
2. Kopia wypisu z rejestru gruntów.
3. Kopia wypisu z kartoteki budynków.
4. Mapy ewidencyjne.
5. Kopia protokołu z oględzin.
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Załącznik nr 1

Budynek mieszkalny

kuchnia

pokój Pokój
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Kuchnia

Strych
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Budynek gospodarczy 1

Budynek gospodarczy 1 Budynek gospodarczy 2

Dz. nr 297 a.m.1
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