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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO
Sporządzony na podstawie:
1. art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1775)
2. art. 56 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21września 2004r. ( Dz. U. Nr 207 poz. 2109 )
I.

1.0 Prawa do nieruchomości
Właściciel
: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "HEMIZ" Sp. z o.o.
2.0 Określenie nieruchomości
Województwo
: dolnośląskie
Powiat
: legnicki
Miasto
: Prochowice
Obręb
: 0001
Ulica
: Kościuszki nr 6
Działka nr
: 47/3
Powierzchnia
: 2 128m2
Nr KW
: LE1L/00044491/4
3.0 Opis nieruchomości
Wycenie podlega budynek warsztatowy wraz z częścią biurową jako przedmiot prawa
własności wraz z prawem własności do gruntu
Przedmiotem wyceny stanowią budynek o łącznej powierzchni użytkowej 374,82 m2 wraz
z gruntem o powierzchni 2 128 m2 .
Nieruchomość zlokalizowana jest w Prochowicach w okolicy zabudowy produkcyjnej
i magazynowej przy drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej tj. ul. Kościuszki.
4.0 Cel wyceny
Celem wyceny nieruchomości, jest określenie wartości rynkowej prawa do opiniowanej
nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności pożyczającego
5.0 Wartość nieruchomości
WR = 615 000 zł
6.0 Rodzaj nieruchomości
Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania ( WR)
7.0 Data określenia wartości
20 marca 2017r.
8.0 Data sporządzenia operatu szacunkowego
20 marca 2017r.
9.0 Autor opracowania
Beata Baran
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I.

INFORMACJE OGÓLNE

1.0 D a n e f o r m a l n o – p r a w n e
1.1. Zleceniodawca
Zlecenie z dnia 20.03.2017r.- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "HEMIZ" Sp. z o.o.
w upadłości układowej
1.2 Określenie i zakres przedmiotu wyceny
Przedmiotem wyceny jest prawo własności do nieruchomości zabudowanej o funkcji
użytkowej.
Oznaczenia administracyjne nieruchomości:
województwo dolnośląskie, miasto Prochowice, ulica Kościuszki nr 6
Oznaczenia ewidencyjne nieruchomości gruntowej i budynkowej:
województwo dolnośląskie, powiat legnicki, miasto Prochowice, obręb 0001, AM 2, działki nr:
- 47/3 o powierzchni 2 128 m² , opis użytków: Bi – inne tereny zabudowane,
Wycenie podlega prawo własności do nieruchomości zabudowanej
warsztatowym z częścią biurową wraz z prawem własności gruntu.

budynkiem

W opracowaniu określono wartość nieruchomości zabudowanej według stanu z dnia
dokonania oględzin i cen z dnia sporządzenia wyceny (WR)
1.3 Cel wyceny
Celem wyceny nieruchomości, jest określenie wartości rynkowej prawa do opiniowanej
nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności pożyczającego
1.4 Podstawy materialno - prawne
[1.] - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
Dział IV – rozdział I – określenie wartości nieruchomości
[2.] - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ( Dz. U. 2004r. Nr 207 poz. 2109 ze
zm. )
Rozdział 2 – określenie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść,
metod i technik wyceny,
Rozdział 3 – określenie wartości nieruchomości dla różnych celów,
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Rozdział 4 – sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego.
[3.] - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z. 2016 poz. 380.)
Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe.
[4.] – Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece. ( Dz. U. z 2013 poz. 707)
[5.] – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane . ( Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
Rozdział 6 – Utrzymanie obiektów budowlanych
[6.] - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2016 r. poz.778 z późniejszymi zmianami,)
[7.] – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane . ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ze zm.)
Rozdział 6 – Utrzymanie obiektów budowlanych
[8.] – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).
Dział II – zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
Dział III – budynki i pomieszczenia,
Dział IV – wyposażenie techniczne budynków,
Dział VII – bezpieczeństwo użytkowania.
1.5 Źródła danych merytorycznych
 Dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków.
- wypis z rejestru gruntów,
- wyrys mapy ewidencyjnej w skali 1 : 1000
 Stopień uzbrojenia terenu wycenianej działki gruntu.
- mapa zasadnicza w skali 1:500 - uzbrojenie terenu
 Dane dotyczące określenia funkcji terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Prochowice
 Dane dotyczące kształtowania się ceny rynkowej nieruchomości zabudowanych
na terenie rynku regionalnego .
- dane Biur Obrotu Nieruchomościami w Lubinie
- dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków
- informacje rzeczoznawców majątkowych,
- prasa dotycząca obrotu nieruchomościami, prasa lokalna
 Dane dotyczące stanu prawnego wycenianej działki gruntu.
dane ksiąg wieczystych – odpis z KW nr LE1U/00044491/4
 Wizja terenowa przeprowadzona w dniu 28 lutego 2017r. – w trakcie której dokonano
oględzin nieruchomości oraz wykonano dokumentacje fotograficzną
 Dokumentacja projektowa otrzymana od Zleceniodawcy.
1.6 Źródła pomocnicze
[1.] - „Systemy i procedury wyceny nieruchomości” R. Cymerman, A. Hopfer.
Zielona Góra
2003
[2.] - Wycena Wartość- Obrót – Zarządzanie nieruchomościami
[3.] - "Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości" Wacetob Sp. z o.o. . Warszawa 2012r.
[4.] -"Obliczanie powierzchni i kubatury budynków" W. Korzeniewski . Warszawa 2001r.
[5.] - "Wycena nieruchomości, Operat szacunkowy, Rzeczoznawstwo Majątkowe" D. WilkowskaKołakowska, LexisNexis Polska Sp. z.o.o., Warszawa 2009r.
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[6.] - "Instrukcja wewnętrzna dotycząca zasad ustalenia stopnia zużycia technicznego budynków
i budowli oraz mienie ruchomego", Departament Ubezpieczeń Bura Zarządu InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Grup, Warszawa 2008r.
[7.] - Krajowe standardy Wyceny Podstawowe i Specjalistyczne, Noty Interpretacyjne, Standardy
Tymczasowe.

2.0 D a t y i s t o t n e d l a o p e r a t u s z a c u n k o w e g o
 Data sporządzenia wyceny
 Data na którą określono wartość rynkową przedmiotu wyceny
 Data na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny
 Data oględzin nieruchomości

- 20.03.2017r.
- 20.03.2017r.
- 20.03.2017r.
- 28.02.2017r.

3.0 O p i s p r z e d m i o t u w y c e n y
3.1 Prawa do nieruchomości
Stan prawny nieruchomości na dzień 20.03.2017r. określono na podstawie księgi wieczystej
nr LE1L/00044491/4 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Legnicy
Typ księgi: nieruchomość gruntowa
Dział I - Oznaczenie Nieruchomości
Województwo – dolnośląskie
Powiat – l--Gmina – /--Miejscowość – Prochowice
Identyfikator działki nr – --Działka nr – 47/3
Obręb – Prochowice
Sposób korzystania – nieruchomość zabudowana
Przyłączono z KW - /00043547/
Obszar – 0,2128 ha
Dział I-SP – Spis praw związanych z własnością
Brak wpisów
Dział II - Własność
Właściciel

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "HEMIZ" Sp. z o.o.
z/s w Prochowicach
- na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 527/93 z dnia 1993-02-02

Dział III – Ciężary i ograniczenia
Brak wpisu
Dział IV – Hipoteki
Rodzaj hipoteki – hipoteka przymusowa
Suma – 47 824,50 zł
Wierzytelność - wierzytelność wynikająca z tytułu zobowiązania podatkowego w podatku od
towarów i usług za miesiąc 12/2016r. w wysokości 31.689,00 zł oraz odsetki za zwłokę
liczone dla zobowiązań podatkowych od dnia 26.01.2017r. do dnia złożenia wniosku o wpis,
tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych nr 0210-sw.522.361.2017 z
dnia 13 lutego 2017r
Wierzyciel hipoteczny – Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej
- Prochowice, ul. Kościuszki nr 6, działka nr 47/3, ob. 01

Strona 7

Rodzaj hipoteki – hipoteka przymusowa
Suma – 192 339,00 zł
Wierzytelność - wierzytelność wynikająca z tytułu zobowiązania podatkowego w podatku od
towarów i usług za miesiąc 11/2016r. w wysokości 126.644,00 zł oraz odsetki za zwłokę
liczone dla zobowiązań podatkowych od dnia 28.12.2016r. do dnia złożenia wniosku o wpis,
tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych nr 0210-sw.522.267.2017 z
dnia 30 stycznia 2017r
Wierzyciel hipoteczny – Naczelnik Urzędu Skarbowego
Rodzaj hipoteki – hipoteka przymusowa
Suma – 54 222,00 zł
Wierzytelność - wierzytelność wynikająca z tytułu zobowiązania podatkowego w podatku od
towarów i usług za miesiąc 09/2016r. w wysokości 35 222,00 zł oraz odsetki za zwłokę
liczone dla zobowiązań podatkowych od dnia 26.10.2016r. do dnia złożenia wniosku o wpis,
tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych nr 0210SW,522,4686,2016 z dnia 14 listopada 2016r
Wierzyciel hipoteczny – Naczelnik Urzędu Skarbowego
Rodzaj hipoteki – hipoteka przymusowa
Suma – 45 148,50 zł
Wierzytelność - wierzytelność wynikająca z tytułu zobowiązania podatkowego w podatku od
towarów i usług za miesiąc 06/2016r. w wysokości 25 763,00 zł oraz odsetki za zwłokę
liczone dla zobowiązań podatkowych od dnia 27.07.2016r. do dnia złożenia wniosku o wpis,
tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych nr 0210SW.522.3303.2016 z dnia 11 sierpnia 2016r
Wierzyciel hipoteczny – Naczelnik Urzędu Skarbowego
Rodzaj hipoteki – hipoteka przymusowa
Suma – 12 774,00 zł
Wierzytelność - wierzytelność wynikająca z tytułu zobowiązania podatkowego w podatku od
towarów i usług za miesiąc 07/2016r. w wysokości 8.191,00 zł oraz odsetki za zwłokę w
wysokości1.325,00 zł liczone dla zobowiązań podatkowych od dnia 26.08.2016r. do dnia
złożenia wniosku o wpis, tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych nr
0210-sw.522.4182.2016 z dnia 30 września 2016r
Wierzyciel hipoteczny – Naczelnik Urzędu Skarbowego
Rodzaj hipoteki – hipoteka przymusowa
Suma – 211 410,00 zł
Wierzytelność - wierzytelność wynikająca z tytułu zobowiązania podatkowego w podatku od
towarów i usług za miesiąc 08/2016r. w wysokości 136.483,00 zł oraz odsetki za zwłokę w
wysokości 4457,00 zł liczone dla zobowiązań podatkowych od dnia 27.09.2016r. do dnia
złożenia wniosku o wpis, tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych nr
0210-sw.522.4420.2016 z dnia 18 października 2016r
Wierzyciel hipoteczny – Naczelnik Urzędu Skarbowego
Rodzaj hipoteki – hipoteka przymusowa
Suma – 98 295,00 zł
Wierzytelność - wierzytelność wynikająca z tytułu zobowiązania podatkowego w podatku od
towarów i usług za miesiąc 05/2016r. w wysokości 62.255,00 zł oraz odsetki za zwłokę w
wysokości 3275,00 zł liczone dla zobowiazań podatkowych od dnia 28.06.2016r. do dnia
złożenia wniosku o wpis, tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych nr
0210-sw.522.2934.2016 z dnia 28 lipca 2016r
Wierzyciel hipoteczny – Naczelnik Urzędu Skarbowego
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3.2 Określenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków
Województwo
: dolnośląskie
Powiat
: legnicki
Miejscowość
: Prochowice
Obręb
: 0001
Ulica
: Kościuszki nr 6
Działka nr
: 47/3
Powierzchnia
: 0,2128 ha
Użytek
: Bi – inne tereny zabudowane
Nr KW
: LE1L/00044491/4
3.3

Stan techniczno - użytkowy przedmiotu wyceny

źródło: www.mapa.szukacz.pl

Miasto
Gmina miejsko – wiejska Prochowice położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego, na
wysokości od 95 do 142 m npm. Najwyżej położonym punktem w gminie jest zlokalizowane w jej
południowej części wzniesienie o wysokości 142,7 m npm. (na południe od wsi Dąbie i Cichobórz), zaś
najniżej usytuowany jest obszar położony wzdłuż koryta rzeki Odry (95,6 m npm.). Współrzędne
geograficzne wynoszą 51º szerokości geograficznej północnej oraz 16º długości geograficznej wschodniej.
Powierzchnia miasta i gminy wynosi 10262 ha (w tym miasta Prochowice – 984 ha), to jest 103 km², co
stanowi 13,78 % powierzchni powiatu legnickiego oraz 0,51 % powierzchni województwa dolnośląskiego.
Wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Odra, południową granicę – linia kolejowa relacji Legnica –
Wrocław, natomiast zachodnia i północna granica ze względu na brak naturalnych barier ma sztuczny
charakter.
Siedzibą urzędu jest położone w centralnej części gminy miasto Prochowice. W skład gminy wchodzi 13
miejscowości (12 sołectw). Należą do nich: Prochowice, Cichobórz, Dąbie, Golanka Dolna, Gromadzyń,
Kawice, Kwiatkowice, Lisowice, Mierzowice, Motyczyn, Rogów Legnicki, Szczedrzykowice,
Szczedrzykowice Stacja.
Gmina liczy 7447 mieszkańców w tym miasto 3721.
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Położenie gminy w regionie jest korzystne. Wpływ na to mają szczególnie walory naturalne oraz
usytuowanie pomiędzy aglomeracją wrocławską i Legnicko – Głogowskim Okręgiem Miedziowym, przez
które przebiegają ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe, lotnicze i wodne.

Nieruchomość:

źródło: www.maps.google.pl

źródło:www.geoportal.gov.pl,
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źródło: mapa ewidencyjna

Lokalizacja i otoczenie: Opiniowana nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej
strefie miasta, w przeważającym sąsiedztwie zabudowy usługowo-produkcyjnej. Położona
jest przy ul. Kościuszki z której istnieje wjazdy na teren działki.
Od południa sąsiedztwo stanowi droga publiczna - ul. Kościuszki, od wschodu zabudowa
produkcyjna (hala magazynowo-biurowa), natomiast od zachodu znajduje się teren
zabudowany placem manewrowym a w dalszej odległości grunty niezabudowane, oraz od
strony północnej tereny zabudowane budynkiem magazynowym. Lokalizacja dobra, w
sąsiedztwie zabudowy produkcyjnej oraz w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 94.
Lokalizacja nieruchomości ze względu na otoczenie pod względem funkcji użytkowej
charakteryzuje się :
 rozpoznawalnością lokalizacji na mapie miasta, w sąsiedztwie innych zabudowań
produkcyjnych
 dobrą dostępnością komunikacyjną
Droga dojazdowa do nieruchomości
Nieruchomość posiada pośredni dostęp do dróg publicznych. Wjazdy na teren
nieruchomości urządzone są od strony południowej (ulica Kościuszki drogą dojazdową
o nawierzchni utwardzonej asfaltem, dwukierunkowa). Stan techniczny nawierzchni dobry.
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Uzbrojenie terenu
Teren posiada niezbędne dla aktualnego sposobu użytkowania i znajdujących się na nim
budynków przyłącza:
wodociągowe,
kanalizacyjne ,
elektryczne
telekomunikacyjne,
gazowe.
Zagospodarowanie terenu:
Teren opiniowany jest płaski, o kształcie zbliżonym do regularnego. Szacowana
nieruchomość jest zagospodarowana, jest ona wydzielona z przestrzeni za pomocą
ogrodzenia. Na dzień oględzin na nieruchomości posadowiony jest budynek produkcyjny z
częścią biurową oraz z dobudowana wiata stalową na konstrukcji stalowej pokryta blachą
oraz pozostały teren, to obszar, który zabudowany jest kostką brukową i wykorzystywany
jako parking oraz dojazd do nieruchomości.
Całość jest połączona organizacyjnie w postaci dojazdu i chodników.

Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej
- Prochowice, ul. Kościuszki nr 6, działka nr 47/3, ob. 01

Strona 12

Budynek usługowy
Opisów obiektów kubaturowych i inżynierskich dokonano na podstawie dokonanej wizji
lokalnej. Oceny ogólnej stanu zużycia poszczególnych obiektów dokonano na podstawie
oględzin. Nie stanowi ona ekspertyzy technicznej. Oceny tej stopnia zużycia dokonano na
podstawie opracowania : Wacetob i analizy własnej
Charakterystyka obiektu
Nr

Lokalizacja/adres

1.1

Ul. Kościuszki nr 6

nr ewidencyjny
działki

Działka nr 47/3

sposób użytkowania/
rodzaj
powierzchni:

Budynek usługowy

Nr KW
LE1U/00044491/4
Parametry techniczne w m
pow.cał.
2
wm

424,20

Kubatura
3
wm

-----

2

Pow użytkowa
2
wm

Cześć biurowa - 189,00
Część produkcyjna -185,82
Łącznie:374,82
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Pozwolenie
na budowę
Wybudowany w
latach 70 u.w.
Zmodernizowany
w roku 2002 zgłoszenie
zakończenia robót
Na podstawie PN
nr 7351/502/95 z
dnia 19.12.1995r
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Technologia budowy
Technologia

Tradycyjna

Fundamenty

Betonowe

Ściany
Strop i
schody

Dach
stropodach

Stolarka

Podłogi i
posadzki
Tynki

Elewacja

Elektryczna/
oświetleniowa/
siła
Wodna

Ściany konstrukcyjne z
pustaków Alfa ocieplone
styropianem
Strop - monolityczny
Schody żelbetowe i
drewniane na poddasze
Stropodach w części socjalnej
płyty kanałowe w części
warsztatowej płyty kanałowe
Dach kryty papą nad
warsztatem
Biuro: więźba o konstrukcji
drewnianej kryty blachodachówką i blachą
Rynny i ruty spustowe
stalowe
Okienna: PCV typowe,
natomiast w części
warsztatowej drewniane
Drzwiowa: płytowe,
drewniane
Bramy: stalowe
Posadzki w budynku
wykonane z lastrico, PCV i
terakoty, beton
W części biurowej gipsowe,
pokryte farbami w części
socjalnej wyłożone płytkami.
W warsztacie tynki cem.wapienne pokryte farbami
Tynk mineralny malowany

Lokalizacja na działce

Instalacje/przyłącza

Kanalizacyjna

Wentylacyjna

Sieć

Ilość
kondygnacji
3/0
1/0

Sposób
posadowienia

Stopień zużycia

Budynek
wolnostojący

20%

Sieć
Sieć
Grawitacyjna

Telefoniczna,
komputerowa

Sieć

CO.

Własnegazowe

Wentylacja
mechaniczna

brak

Alarm

sieć

elektryczna

wraz z siłą

Uwagi:
 Powierzchnie podano na podstawie pomiarów
inwentaryzacyjnych
 Dostęp do obiektu z poziomu zero terenu
 Budynek wykorzystywany jest na cele produkcyjne
i biurowe
 Część biurowa to budynek dwukondygnacyjny
plus poddasze użytkowe
 Część magazynowa to budynek
jednokondygnacyjny
 Budynek niepodpiwniczony
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Dokumentacja fotograficzna z dnia 28 lutego 2017r
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Rzut piętra

Rzut poddasza
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Rzut parteru
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Zestawie powierzchni użytkowej wg danych pomiarów inwentaryzacyjnych:
1a) parter- część administracyjna:
- korytarz
3,72 m2,
- biuro
- 14,00 m2,
- kotłownia
0,87 m2,
- wc
2,15 m2,
- pom. socjalne
2,42 m2,
- korytarz
- 27,70 m2,
- biuro
- 10,16 m2,
- sekretariat
7,75 m2,
- biuro
- 12,28 m2,
- biuro
- 15,16 m2,
- biuro
7,22 m2,
- klatka schodowa
5,99 m2,
- korytarz
3,62 m2,
- portiernia
8,73 m2,
Suma:
- 121,77 m2,
1b) parter- część warsztatowa:
- warsztat
- korytarz
- wc
- wc
- pom. gospodarcze
- szatnia
Suma:
Razem parter:

- 137,47 m2,
4,38 m2,
2,15 m2,
2,42 m2,
3,90 m2,
- 40,65 m2,
- 190,20 m2,
- 311,97 m2,

2) piętro- część administracyjna:
- korytarz
- 13,78 m2,
- biuro
6,55 m2,
- biuro
- 15,78 m2,
- biuro
7,85 m2,
- biuro
- 28,20 m2,
- wc
2,26 m2,
Razem piętro
- 74,42 m2,
3) poddasze- część administracyjna:
- korytarz
3,52 m2,
- biuro
- 31,74 m2,
- pom. gospodarcze
0,60 m2,
- pom. socjalne
1,16 m2,
- wc
0,56 m2,
- wc
0,23 m2,
Razem poddasze
- 37,81 m2,
Ogółem
Ogółem p.u.

- 424,20 m2,
- 374,82 m2,
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w tym:
- część administracyjna
- część warsztatowa

-189,00 m2
-185,82 m2

3.4 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 3PG 24
– ustala następujące przeznaczenie:

źródło: www.gmina.prochowice.pl

§ 79. Ustala sie dla terenów o podstawowym przeznaczeniu jako tereny działalności
gospodarczej związanej z wytwórczością, magazynami, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3.PG.24, 3.PG.25, 3.PG.26:
1) lokalizacja nowej i utrzymanie istniejącej zabudowy z prawem do modernizacji i
rozbudowy;
2) ograniczenie uciążliwości działalności gospodarczej do granic działki;
3) dopuszcza sie możliwość podziału terenu dla różnych podmiotów gospodarczych o
charakterze przemysłowo-usługowym z zapewnieniem dogodnego dojazdu i możliwości
korzystania z infrastruktury technicznej;
4) wysokość nowej zabudowy do 7 m liczonych od poziomu terenu do gzymsu budynku za
wyjątkiem urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym zapewniającym
możliwość jego użytkowania lub wynikających z funkcji terenu;
5) wycofanie linii zabudowy o 10 m od linii rozgraniczającej ulicy 41KL;
6) obsługa komunikacyjna terenu 3.PG.24 od ulic lokalnych 41KL, 42KL, obsługa terenów
3.PG.25 i 3.PG.26 od ulicy lokalnej 41KL oraz ulicy wewnętrznej.

Uchwała Nr XIII/3/03 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2003r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice
Aktualny sposób korzystania z nieruchomości jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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II .

OKREŚLENIE WARTOŚCI

4.0 D a n e t e c h n i c z n o - o b l i c z e n i o w e
4.1 Rodzaj określonej wartości
Zgodnie z przyjętym celem wyceny określono wartość nieruchomości dla aktualnego
sposobu użytkowania (WR).
Tak rozumiana wartość – to wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania przy
przyjęciu, ze nieruchomość będzie nadal wykorzystywana z aktualnym sposobem
użytkowania.
Wartość rynkowa określa się przy zastosowaniu podejścia porównawczego mówi o tym art.
152 ust. 1 przepisu [1
Zgodnie z art. 151 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkowa
nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena możliwa do uzyskania na
rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących
założeń:
- strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały
stanowczy zamiar zawarcia umowy,
- upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do
wynegocjowania warunków umowy.
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny - Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 1 pt.
„Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa” (KSWP1):
1.2. Wartość rynkowa przedstawia kwotę pieniężną, którą można uzyskać za nieruchomość
sprzedawaną na rynku w okolicznościach spełniających wymagania definicji wartości
rynkowej, podanej w niniejszym standardzie. Jej rozumienie nie jest uzależnione od
faktycznego zawarcia transakcji w dniu, na który sporządzona zostaje wycena.
Ze względu na powyższe wartością określoną w niniejszym opracowaniu jest wartość
rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania.
4.2 Metoda wyceny
Biorąc pod uwagę przedmiot, zakres i cel wyceny analizowano dostępne dane z rynku dla
określenia wiarygodnego pod względem rodzajowym i obszarowym rynku nieruchomości
zabudowanych budynkami użytkowymi.
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem i częściami składowymi składa się z dwóch
głównych składników: gruntu i naniesień. W procesie wyceny określa się wartość obu tych
składników.
A zatem:
WN = W G + W B
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WN WG WB -

wartość nieruchomości ;
wartość gruntu;
wartość naniesień.

Wartość rynkowa jako podstawa wyceny jest określona na podstawie w art. 151 ust.1
przepisu [1] w następujący sposób […] wartość rynkową nieruchomości stanowi jej
najbardziej prawdopodobna cena, 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 wynegocjowania warunków umowy.
Zgodnie z art. 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, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury
technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępność danych o cenach nieruchomości
podobnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu
szacunkowego do określenia wartości rynkowej nieruchomości stosuje się podejście
porównawcze lub dochodowe. Wybór określenia podejścia, metody i techniki uzależniony
jest od wielu czynników. Rzeczoznawca majątkowy powinien uwzględnić w szczególności:
 cel wyceny,
 rodzaj i położenie nieruchomości,
 funkcję wyznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego,
 stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej,
 stan jej zagospodarowania,
 dostęp do danych o cenach nieruchomości podobnych, a także ilości i rodzaju informacji z
rynku nieruchomości możliwych do wykorzystania,
 aktualny i przyszły sposób użytkowania.
Z uwagi na fakt, że na przyjętym obszarze rynku, odnotowano kilka transakcji kupna sprzedaży nieruchomości obejmującej obiekty biurowe, nie odbiegającymi pod względem
cech rynkowych od nieruchomości wycenianej, po uwzględnieniu wszystkich
okoliczności, a także zaleceń standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych
oraz postanowień zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu
sporządzania operatu szacunkowego - do ustalenia wartości rynkowej zastosowano
procedurę opisaną poniżej.
W celu wyboru właściwego podejścia do wyceny nieruchomości badano rynek miasta Lubina
oraz innych miasta, które ze względu na poza-regionalny charakter opiniowanej
nieruchomości stanowią rynki równoległe. Zatem przeanalizowano transakcje
nieruchomościami porównywalnymi w latach 2013-2017 uzyskane z ewidencji gruntów i
budynków – Starostw Powiatowych oraz biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Transakcje te dotyczyły nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkowych o funkcji
użytkowej. Po analizie odpowiednich danych rynkowych do określenia wartości rynkowej
wycenianej nieruchomości wybrano:
- podejście porównawcze
- metodę porównania parami
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Zgodnie z art. 153.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podejście porównawcze polega
na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom jakie
uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te
koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości
wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście
porównawcze stosuje się jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do
nieruchomości wycenianej.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego w rozdziale 2 zapisano:
Par. 4.1.- 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.
Par.4.3. – przy metodzie porównania parami, porównuje się nieruchomość będącą
przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które
były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki
zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości.
Par.4.4. – przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku
właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej kilkanaście
nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są
ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość
nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny
nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnicę w
poszczególnych cechach tych nieruchomości .
Do określenia wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości zabudowanej
według stanu z dnia oględzin zastosowano podejście porównawcze i wykorzystano
metodę porównania parami.
Metoda porównywania parami:
1) Określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość poprzez
ustalenie jego rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych,
2) Ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku lokalnym
wraz z określeniem wag cech rynkowych.
3) Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech
rynkowych.
4) Wybór do porównań, co najmniej trzech nieruchomości najbardziej podobnych pod
względem cech rynkowych do nieruchomości wycenianej, których ceny są wiarygodne, z
podaniem ich opisu i charakterystyki.
5) Utworzenie par porównawczych nieruchomości, w których cechy wycenianej
nieruchomości porównuje się kolejno z cechami każdej z wybranych nieruchomości.
6) Wyliczenie poprawek kwotowych stanowiących wynik uwzględnienia różnicy 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 kwotowych.
8) Ostateczne określenie wartości nieruchomości wycenianej, jako średniej arytmetycznej z
wartości nieruchomości uzyskanych z porównań w poszczególnych parach lub średniej
ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana.
9) Określenie ewentualnego dodatkowego współczynnika korekcyjnego Kz przedziału [0,901,10] uwzględniającego cechy szczególne nie ujęte w zbiorze współczynników
korygujących i inne szczególne cechy nieruchomości wycenianej.
Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej
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4.3 Analiza i charakterystyka rynku wyceny
Rodzaj rynku
identyfikacja rynku:
 rynek nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi - administracyjnomagazynowymi
rodzaj rynku wyodrębniono na podstawie kryterium jednorodności pod względem stanu
nieruchomości (zgodnie z u.o g.n. stan otoczenia, zagospodarowania, techniczny i prawny)
i przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego,
obszar badanego rynku:
 rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowymi,
produkcyjnymi, usługowymi wraz z częścią socjalno-biurową położonymi w granicach
administracyjnych miast lub dużych wsi.
obszar rynku wyodrębniono na podstawie zasięgu terytorialnego podaży i popytu,
określonego w oparciu o kryterium lokalizacji na terenie miejskim dobrze skomunikowanym
z większymi ośrodkami urbanistycznymi
okres badania cen transakcyjnych:
biorąc pod uwagę intensywność obrotu rynkowego nieruchomościami niezabudowanymi do
analizy przyjęto transakcje z okresu lat 2013-2017r.
Zgodnie z zapisami NI 1“Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości“ pkt 3.3

Ze względu na niski wolumen obrotu tego typu nieruchomościami okres badania cen
transakcyjnych wydłużono obejmując lata 2013, 2014 i 2015, 2016, 2017.
Analiza rynku lokalnego - nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji użytkowej:
Etap rozwoju rynku nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi oraz ilość
odnotowanych transakcji nie dają podstaw i możliwości określenia zmiany poziomu cen
wskutek upływu czasu.
Transakcje zostały zawarte pomiędzy osobami fizycznymi w obrocie nieruchomością
o różnicowanym poziomie stanu technicznego budynków (od wyremontowanych do
budynków przeznaczonych do remontu) oraz o różnej funkcjonalności (magazyn, warsztat
budynek gospodarczy). Przedmiotem obrotu było prawo własności działki gruntu wraz
z prawem własności nieruchomości budynkowej.
Podczas analizy badanego rynku odnotowano zaledwie kilka transakcji nieruchomościami
porównywalnymi do wycenianej. Ponadto dla dokładniejszego zobrazowania badanego
rynku poszerzono go o gminy sąsiednie.
Wartości całkowite nieruchomości gruntowych zabudowanych przenoszono na wartość
jednostki przeliczeniowej jaką jest 1m² powierzchni użytkowej budynku.
Na podstawie przedstawionych transakcji należy stwierdzić, iż rynek nieruchomości
o charakterze produkcyjnym na obszarze badanym jest w stanie niedoboru podaży (słaby
przyrost nowej podaży) ze szczególnym uwzględnieniem popytu na budynki zlokalizowane
w sąsiedztwie miast, a jednocześnie o słabo określonych zależnościach popytowoWartość rynkowa nieruchomości zabudowanej
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podażowych (brak znaczącej ilości transakcji które określałyby wartość rosnącego trendu,
duże zróżnicowanie zasobów i ich zdekapitalizowanie).
Badany rynek jest mało przejrzysty. Transakcje dotyczące sprzedaży budynków
gospodarczych odnotowano w małych ilościach, dodatkowo należy zauważyć, że na
terenach wiejskich budynki stodół, obór i innych gospodarczych obiektów wykorzystywane są
na magazyny.
Natomiast nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi określają następujące
atrybuty :
 Lokalizacja
 Stan techniczny
 Funkcja i rodzaj zabudowy
 Powierzchnia działki
 Powierzchni użytkowa budynku
Jako bardzo dobrą lokalizację nabywcy postrzegają położenie bezpośrednio przy
zabudowaniach, lokalizacja działki wglądem miasta gminnego lub miasta powiatowego, przy
drodze o nawierzchni asfaltowej, z bardzo dobrym dostępem m.in. do komunikacji
Stan techniczny budynku to ocena czy nieruchomość wymaga poniesienia nakładów
kapitałowych w zakresie np. prac wykończeniowych, remontowych, modernizacyjnych,
wyposażenia w instalacje itp.
Funkcja i rodzaj zabudowy uwzględnia relację pomiędzy powierzchnia magazynowa,
a powierzchnią przeznaczona na pomieszczenia socjalne, ich wzajemną relacje oraz
uwzględnia również utrudnienia w użytkowaniu obiektu spowodowane niedostępnością
Wielkość powierzchni działki to cecha która wpływa na cenę w ten sposób, iż im większa
powierzchnia tym cena jest większa, wzrasta bowiem potencjał nieruchomości.
Wielkość powierzchni użytkowej to cecha która wpływa na cenę w ten sposób, iż im
większa powierzchnia tym cena jest większa, wzrasta bowiem potencjał nieruchomości.
Kierując się powyższymi przesłankami wybrano poniższe nieruchomości o podobnych
funkcjach i położeniu. Opis ich parametrów zawarto w poniższej tabeli zestawienie transakcji
nieruchomościami zabudowanymi budynkami gospodarczymi w odniesieniu do ceny
jednostkowej m2 powierzchni użytkowej.
Tabela. Zestawienie nieruchomości zabudowanych
powierzchnia
użytkowa
w m2

Lokalizacja

1

2015-10-13
5081/15

Szczedrzykowice gm.
Prochowice

120

1 200

110 00

916,67

2

2015-09-10
7964/15

Prochowice, ul.
Kochanowskiego

290

8 019

570 000

1 965,52

Lp

powierzchnia
działki w m2

Cena
netto

Cena za
- 1m2 pow.
użytkowej

data
transakcji
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- odrzucono jako skrajną
3

01.04.2015r.
Rep.
3183/15

4

31.03.2015r
Rep.3079/15

Spalona gm. Kunice

2015-01-08

2014-11-07

5

6

Miłkowice gm.
Miłkowice

450

2 222

424 442

943,20

840

2 273

1 000 000

1 190,48

Kunice ul. Rolnicza
gm. Kunice

370

3 306

516 600

1 396,22

Grzybiany gm. Kunice

600

1 599

620 000

1 033,33
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7

8

9

10

10.11.2014r
Rep.12012/
14

Grzybiany gm. Kunice

537,1

1 345

14.11.2013r
Rep. A nr
6109/13

Polkowice
Ul. Krzywa

567

1 633

26.10.2015r

Chojnów, ul. Okrzei

564

2 984

20.08.2013r

Chojnów, ul.
Bohaterów
Westerplatte

odrzucono jako skrajną
376,79

600 000

1 117,11

979 264

1 727,10

340 000

602,84

315 000

836,01

1 917
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11

12

29.09.2015r

20.01.2015r

Krotoszyce gm.
Krotoszyce

283

Polkowice, ul.
Zawilcowa

102

1 178

C śr - pow. użytkowej

200 000

706,71

140 000

1 372,55

5 72

1 123,94 zł/m2

Duży zakres wartości C wynika z faktu iż przedmioty obrotu były zróżnicowane pod względem cen
transakcyjnych co wskazuje na to, iż dominujący wpływ na wartość tego typu nieruchomości wywiera
nie jeden, a szereg atrybutów zaś na analizowanym rynku występują w obrocie nieruchomości
o zróżnicowanym poziomie tych atrybutów. Wynik zakresu jest także uzależniony niskim volumenem
obrotów i brakiem możliwości stworzenia bazy reprezetatywnej.

5.0 O b l i c z e n i e w a r t o ś c i n i e r u c h o m o ś c i
5.1 Aktualizacja ceny transakcyjnej
W związku z art. 5 i art. 153 ust. 1 ustawy pozycja [1] wartość nieruchomości zabudowanej
ustalono bez uwzględnienia zmian poziomu cen wskutek upływu czasu.
Rynek badany jest więc mało przejrzysty, o dużym stopniu zróżnicowania
przedmiotów transakcji i poziomów cen transakcyjnych a także o niskim volumenie
obrotów.
Ponieważ na rynku występuje mała ilość transakcji nieruchomościami podobnymi do
wycenianego obiektu, w procesie analizy i oszacowania wartości brak jest możliwości
prawidłowego określania zmiany wartości ze względu na upływ czasu, dlatego też nie
aktualizowano wartości transakcji na dzień wyceny aby nie zniekształcać rynku.
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5.2 Określenie cech nieruchomości i ich wag
Dla niniejszego opracowania po przeprowadzonych konsultacjach w biurach obrotu
nieruchomościami oraz po przeprowadzonej analizie przyjęto poniższe cechy nieruchomości
i ich procentowy wpływ na wartość rynkową wycenianej nieruchomości - wykazano je
w poniższych tabelach.
W poniższych tabelach przedstawiono wagi i obliczono zakresy kwotowe poszczególnych
cech rynkowych. Wagi cech rynkowych autor operatu określił na podstawie wywiadów
przeprowadzonych w biurach obrotu nieruchomościami, gdzie potencjalni nabywcy
przedstawiają swoje wymagania i preferencje dotyczące budynków użytkowych.
Tabela. Skala atrybutów dla nieruchomości produkcyjnych, magazynowych

LP.

Cecha

Ocena

Lokalizacja
nieruchomości
1

Stan techniczny
2

Wielkość działki

3

Rodzaj i forma
zabudowy

4

Powierzchnia
użytkowa

5

Skala

nieruchomość leżąca w centrum miejscowości lub na
obrzeżach miasta powiatowego w pobliżu znaczących
szlakach komunikacyjnych
nieruchomość leżąca w strefie pośredniej miejscowości
nieruchomość leżąca blisko ośrodków miejskich , na
obrzeżach miasta, we wsi gminnej, przy znaczących
szlakach komunikacyjnych, przy drodze głównej, blisko
gruntów w gospodarstwie
Elementy budynku w dobrym stanie technicznym. Stopień
zużycia do 30 %
elementy budynków utrzymane we właściwym stanie.
Celowy jest remont bieżący obiektów. Stopień zużycia
technicznego wynosi 31-40%

bardzo dobra

większa od 0,20 ha

dobra

mniejsza od 0,20 ha
Nieruchomość wraz z częścią sanitarną lub umożliwiająca
zmianę sposobu korzystania z nieruchomości
Nieruchomość w której zmiana sposobu użytkowania jest
utrudniona

dostateczna

do 450 mk

dobra

dobra
średnia

dobry
dostateczny

dobre
średnia

pow. powyżej 450 mk
średnia
Wyalienowane cechy są głównymi czynnikami cenotwórczymi. Wpływ pozostałych przyjęto dla
uproszczenia znikomy na kształtowanie się ceny badanego rodzaju nieruchomości na rynku.
Ocena działki opiniowanej według cech atrybutów określonych w analizie rynku – stan z dnia
dokonania oględzin
L.p.
Cecha rynkowa
Nieruchomość
wyceniana (x)
1.

Lokalizacja nieruchomości

2.

Stan techniczny

3.

Wielkość działki

dobra
2
- 2 128 m

4.

Rodzaj i forma zabudowy

5.

Powierzchnia użytkowa

dobra
dobra
2
- 374,82 m

bardzo dobra
Lokalizacja w sąsiedztwie centrum miasta
dobry
- budynek utrzymywany w dobrym stanie
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5.3. Określenie wartości nieruchomości
A

31.03.2015r
Rep.3079/15

Spalona gm. Kunice

840

2 273

1 000 000

1 190,48

600

1 599

620 000

1 033,33

567

1 633

976 264

1 727,10

Lokalizacja - dobra
Stan techniczny - dobry
Wielkość działki - dobra
Rodzaj i forma zabudowy - dobre
Powierzchnia użytkowa - średnia

B

2014-11-07

Grzybiany gm.
Kunice

Lokalizacja - dobra
Stan techniczny - dobry
Wielkość działki - dostateczna
Rodzaj i forma zabudowy - średnia
Powierzchnia użytkowa - średnia

C

14.11.2013r
Rep. A nr
6109/13

Polkowice
Ul. Krzywa
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Lokalizacja - bardzo dobra
Stan techniczny - dobry
Wielkość działki - dostateczna
Rodzaj i forma zabudowy - dobra
Powierzchnia użytkowa - średnia
Tabela. Zestawienie nieruchomości przyjętych do porównania z nieruchomością wycenianą.
Transakcje porównawcze
Adres
Lokalizacja

Nieruchomość zabudowana
Prochowice
dobra

1
Spalona
dobra

2
Grzybiany
dobra

3
Polkowice
bardzo dobra

374,82 m2

840 m 2

600 m2

567 m 2

1 599 m2

1 633 m 2

dobry
dobre
marzec 2015r.

dobry
średnia
listopad 2014r.

dobry
dobra
listopad 2013r.

1190,48
1,000
1 190,48

1033,33
1,000
1 033,33

1727,10
1,000
1 727,10

Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia działki

2 128 m2

Stan techniczny
Rodzaj i forma zabudowy
Data transakcji

2 273 m

dobry
dobry

Cena transakcyjna w zł/m 2 p.u.
Współczynnik trendu czasowego
Cena poprawiona w zł/m 2

2

Cena maksymalna
Cena minimalna
Różnica cen (Δ C)

Cecha
Cecha
Cecha
Cecha
Cecha

1
2
3
4
5

1 727,10

zł/m 2

706,61

zł/m 2
zł/m 2
Zakres kwotowy
cechy w zł
204,10
153,07
204,10
255,12
204,10
1020,49

1 020,49
Cechy rynkowe

Waga cechy

Lokalizacja
Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia działki
Stan techniczny
Rodzaj i forma zabudowy

20%
15%
20%
25%
20%
100%

Porównanie nieruchomości
Poprawki [zł]

Cechy rynkowe
Cecha
Cecha
Cecha
Cecha
Cecha

1
2
3
4
5

Lokalizacja
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia działki
Stan techniczny
Rodzaj i forma zabudowy

Suma poprawek wyrażona kwotowo
Cena transakcyjna w zł/m 2 poprawiona

0,00
153,07
0,00
0,00
0,00

zł
zł
zł
zł
zł

zł
zł
zł
zł
zł

-102,05
153,07
204,10
0,00
0,00

153,07

561,27

255,12

1343,55

1594,60

1982,22

Wartość jednostkowa nieruchomości
Powierzchnia użytkowa [m 2 ]
Wartość wycenianej nieruchomości

Po zaokrągleniu przyjęto wartość:

0,00
153,07
204,10
0,00
204,10

WRP = 615 000 zł
WR1m² = 1 640,79 zł/1m²
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III. PODSUMOWANIE

6.0 W a r t o ś ć n i e r u c h o m o ś c i
W wyniku opisanych powyżej czynności szacowania wartości otrzymano wartość prawa
własności do nieruchomości budynkowej o funkcji administracyjno-warsztatowej wraz
z prawem własności do gruntu położonej przy ulicy Kościuszki w Prochowicach.
Wartość rynkowa nieruchomości szacowanej według algorytmu określonego powyżej
wynosi:
Wartość rynkowa
nieruchomości
WR

według stanu z dnia
dokonania oględzin i
cen z dnia
sporządzenia wyceny

WR = 615 000 zł
WRa1m² powierzchni użytkowej = 1 640,79 zł/1m²

7.0 A n a l i z a o b l i c z e ń o r a z w n i o s k i
W dacie dokonania wyceny przyszła wartość określona jest na dany dzień, w którym
hipotetyczną sprzedaż uznaje się za dokonaną, więc tym samym odzwierciedla ona
rzeczywisty stan rynku i okoliczności zachodzące w momencie wyceny. Otrzymane wartości
należy traktować jako hipotezę ceny, czyli wartość, wokół której może oscylować cena
transakcyjna odwzorowująca dominujące zachowania uczestników rynku w momencie
wyceny.
Otrzymana wartość prawa własności do nieruchomości zabudowanej jest bliska wartością
z przedziału cen niskich występujących na rynku. Otrzymana wartość jednostkowa
powierzchni użytkowej na poziomie 1 640,79 zł/m2 jest większa od ceny średniej powierzchni
użytkowej w wysokości 1 124 zł/m2. Uzyskana cena jest ściśle związana przede wszystkim
lokalizacją nieruchomości i z jej stanem technicznym
Ocena poszczególnych atrybutów szacowanej nieruchomości warunkuje poziom otrzymanej
wartości. Oceny tej dokonano w oparciu o dostępną bazę danych transakcyjnych. Jej zmiana
może spowodować zmianę oceny poszczególnych atrybutów Zatem otrzymana wartość
nieruchomości 615 000 zł jest najbardziej prawdopodobną ceną.
Należy wziąć pod uwagę fakt, iż wynik końcowy szacowania nieruchomości może być
obarczony błędami popełnianymi na różnych jej etapach. Autorka operatu zakłada, że
otrzymana wartość rynkowa jest najbardziej prawdopodobną ceną nieruchomości możliwą
do uzyskania na rynku przy niezmienności czynników kształtujących wartość.
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8.0 U w a g i i z a s t r z e ż e n i a
8.1 Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa i standardami
zawodowymi, a także zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.
8.2 Przedmiot wyceny obejmuje również części składowe nieruchomości które tworzą z nią
integralną część m.in. windy, urządzenia wentylacji itp.
8.3 Operat szacunkowy sporządzony został dla potrzeb zleceniodawcy i może być
wykorzystywany wyłącznie do celów określonych w punkcie 1.3.
8.4 Stan techniczny wycenianego obiektu został określony tylko dla celów wyceny i nie jest
ekspertyzą techniczną.
8.5 Niniejszy operat nie może być publikowany w całości bądź w części i udostępniany osobom
trzecim bez zgody autora.
8.6 Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, których nie
można było stwierdzić w czasie wizji terenowej ani 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. Zakłada się, ze autorowi
opracowania zgłoszono wszystkie znane okoliczności mające wpływ na oszacowanie
wartości.
8.7 W wycenie przedstawiono powierzchnię działki wg przedstawionej dokumentacji geodezyjnej.
8.8 W wycenie przedstawiono powierzchnię użytkową wg przedstawionej dokumentacji
otrzymanej od Zleceniodawcy.
8.9 Wyciąg z operatu szacunkowego sporządzony na podstawie art. 158 ustawy z pozycji [1]
został przekazany w ustawowym terminie organowi prowadzącemu ewidencje gruntów
i budynków.

9.0
9.1
9.2
9.3
9.4

Załączniki
Wypis z ewidencji gruntów
Mapa ewidencyjna
Mapa zasadnicza
Rzuty
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