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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

 
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Adres Pogorzela 33, gmina Olszanka, powiat brzeski, woj. opolskie  

Księga Wieczysta Księga Wieczysta nr OP1B/00004909/2, prowadzona przez Sąd 
Rejonowy w Brzegu,  Wydział V Ksiąg Wieczystych. 

Oznaczenie  
w ewidencji gruntów Działka nr 98/3 am-2, obręb 160106_2.0951, Pogorzela 

SKRÓCONY OPIS NIERUCHOMOŚCI 
Forma władania Prawo własności 

Opis nieruchomości 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa położona w Pogorzeli 
33, gmina Olszanka, powiat brzeski, woj. opolskie, oznaczona jako 
działka ewidencyjna nr 98/3 am-2 o powierzchni 2 600 m2, zabudowana 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o 
powierzchni zabudowy 172,00 m2 i zabudową gospodarczą. 
Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektem dwukondygnacyjnym 
ze strychem, częściowo podpiwniczonym. 

Lokalizacja 

Pogorzela to wieś granicząca z wsią gminną Olszanka, praktycznie 
stanowiąca z nią jedną całość. Nieruchomość położona jest w centrum 
wsi. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i 
zagrodowa, market handlowy, biblioteka, świetlica wiejska. 

Dostęp do 
nieruchomości Bezpośredni. 

DANE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTO ŚCI 

Cel oszacowania Określenie wartości rynkowej udziału 1/2 części w nieruchomości (WR) 
dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży w procesie upadłości 

Oszacowana wartość 
rynkowa udziału 1/2 
części w nieruchomości  

 
35 000 zł. 

Słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 

W tym wartość udziału w gruncie…………………………………24 000 zł. 

 
Daty oszacowania 
 
 
 
 

 Data sporządzenia wyceny       15.07.2018r. 
 Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny    15.07.2018r. 
 Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu 

wyceny                                                                         15.07.2018r. 
 Data dokonania oględzin nieruchomości     16.06.2018r. 

Autor opracowania Lidia Jatkiewicz – Ubda 

Podpis i pieczęć 
rzeczoznawcy 
majątkowego: 
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1. PRZEDMIOT WYCENY 
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa położona w Pogorzeli 33, gmina Olszanka, 
powiat brzeski, woj. opolskie, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 98/3 am-2 o powierzchni 2 
600 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o 
powierzchni zabudowy 172,00 m2 i zabudową gospodarczą. Przedmiotowy budynek mieszkalny 
jest obiektem dwukondygnacyjnym ze strychem, częściowo podpiwniczonym.  
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzegu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1B/00004909/2. 
 

2. ZAKRES WYCENY 
Zakres operatu szacunkowego obejmuje określenie udziału 1/2 cz ęści w prawie własno ści 
wyżej opisanej nieruchomo ści wg stanu na dzie ń wyceny.  

3. CEL WYCENY 
Określenie wartości rynkowej udziału 1/2 w nieruchomościach (WR) dla potrzeb ustalenia ceny 
sprzedaży w procesie upadłości . 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

4.1. PODSTAWA FORMALNA 

Podstawę formalną stanowi zlecenie Syndyka Masy Upadłości Elżbiety Miluniec i Waldemara 
Miluniec. 
 

4.2. PODSTAWY PRAWNE I UWARUNKOWANIA DOKONANYCH CZYNNOŚCI 

� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 
2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820); 

� Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z dnia 08 sierpnia 2017r. poz. 1590); 

� Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.); 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21 września 2004r. w sprawie wyceny i sporządzania 
operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.); 

� Ustawa z 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344); 

 

4.3. PODSTAWY METODOLOGICZNE 

� Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) 

� „Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur”, S. Źróbek, R. 
Źróbek, J. Kuryj, Wydanie I, rok 2006r.; 

� „Wycena nieruchomości zasady i procedury”, R. Cymerman, A. Hopfer, rok wydania 2008r.; 

�  „Wycena mienia” M. Prystupa; Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2000r.; 

� „Podstawy wyceny nieruchomości” A. Hopfer, H. Jędrzejewski, R. Źróbek, S. Źróbek; 
TWIGGER, Warszawa 2001r.; 

� Biuletyny „Wycena nieruchomości” wydawane przez Centrum Postępu Techniczno – 
Organizacyjnego Budownictwa „WACETOB” w Warszawie; 

� Biuletyny „Wycena” wydawane przez Wydawnictwo Educaterra Sp. z o.o. w Olsztynie; 

� Biuletyny „Rzeczoznawca Majątkowy” wydawane przez Polska Federację Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych; 



Pogorzela 33, gmina Olszanka, powiat brzeski, woj. opolskie. Działka nr 98/3 am-2. 

15.07.2018r. 
5 

� Międzynarodowe Standardy Wyceny”, International Valuation Standard Committee  
(7 wydanie); PFSRM, Warszawa 2005r. 

 

4.4. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

 Wizja lokalna przeprowadzona na nieruchomości w dniu 16.06.2018r., 
 Badanie zapisów ksiąg wieczystych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 

15.07.2018r., 
 Badanie zapisów działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego,  
 Własna baza cen transakcyjnych nieruchomości porównywalnych. 
 Informacje z Internetu i prasy specjalistycznej. 

5. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNO ŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 

 Data sporządzenia wyceny       15.07.2018r. 
 Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny    15.07.2018r. 
 Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 15.07.2018r., 
 Data dokonania oględzin nieruchomości     16.06.2018r. 
 

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 

6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO 
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Lokalizacja przedmiotu opracowania 

 
 
Położenie 
nieruchomości: 

Województwo opolskie, powiat brzeski, gmina Olszanka, 
Pogorzela 33. 
  

Najbliższe otoczenie: Pogorzela to wieś granicząca z wsią gminną Olszanka, 
praktycznie stanowiąca z nią jedną całość. Nieruchomość 
położona jest w centrum wsi. Najbliższe sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, market handlowy, 
biblioteka, świetlica wiejska. 
 

Dalsze otoczenie: W otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
zagrodowa wsi, szkoła, ośrodek zdrowia, apteka,  sklepy, 
kościół, przedszkole. Do centrum miasta powiatowego Brzeg 
ok. 10 km.  
 

Dojazd do 
nieruchomości: 
 

Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi gminnej klasy 
lokalnej o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej działkę nr 563/1.   

 
Potencjalne zagrożenia 
w rejonie rozpatrywanej 
lokalizacji: 

Nie występują 
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Dojazd do działki 

 
Dojazd i otoczenie 
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6.2. OPIS DZIAŁKI 

 
Oznaczenie geodezyjne: 98/3 am-2.  

 
Kształt działki: Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta 

 
Ogrodzenie: Ogrodzenie częściowe, frontowe stalowej, pozostałe 

betonowe i z siatki stalowej. 
 

Stan zagospodarowania: Działka zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym 
wolnostojącym. Do budynku dobudowana jest zabudowa 
gospodarcza o łącznej powierzchni zabudowy oraz stodoła o 
powierzchni zabudowy . Zabudowa gospodarcza jest w 
bardzo złym stanie technicznym, część dachu uległa 
zawaleniu, pozostała część dachu nieszczelna, zniszczone 
gzymsy, brak odwodnienia, tynki wewnętrzne i zewnętrzne 
oraz posadzki silnie wykruszone, z licznymi ubytkami, mury 
spękane. Nawierzchnie utwardzone cegłą, w znaczącej części 
silnie zwietrzałą, spękaną i przerośniętą trawą. Pozostały 
teren zaniedbany.  
 

Uzbrojenie w ulicy: Prąd, woda, kanalizacja 
 

 
 

Przyłącza na działce: Prąd, woda, kanalizacja 
 

Dostęp do drogi Bezpośredni 
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publicznej: 
 

 
 

Zdj ęcia zagospodarowania działki 
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6.3. OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO 

 
Przedmiotem oszacowania jest nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Opis budynku dla stanu na dzień wyceny 
wykonany został na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego oraz oględzin 
nieruchomości.  

 
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej.  
Budynek dwukondygnacyjny ze strychem, częściowo podpiwniczony. Obiekt powstał w 1860r., 
zrealizowany w technologii tradycyjnej, o prostej bryle, na rzucie prostokąta, z dachem 
dwuspadowym, krytym dachówką. 
 
Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe: 
 
Fundamenty i ściany fundamentowe:  Nie badano 
Ściany zewnętrzne: Cegła ceramiczna 
Ścianki działowe: Cegła ceramiczna 
Strop międzykondygnacyjny: Drewniany, w części Kleina 
Konstrukcja dachu: Dach konstrukcji drewnianej, 
Pokrycie dachu: Dachówka 
Schody wewnętrzne (na poddasze): Drewniane; 
Tynki wewnętrzne i okładziny: Cementowo – wapienne, malowanie kredowe i 

olejne;  
Wykończenie podłóg: Podłogi drewniane wyłożone starą wykładziną PCV i 

dywanową, w części cementowa 
Stolarka okienna: Okna drewniane 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna: Drewniana 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna: Drewniana  
Wykończenie ścian zewnętrznych: Tynk zwykły nakrapiany 
 
    Budynek wyposażony jest m.in. w następujące instalacje: 

• Elektryczną; 
• Wodociągową; 
• Kanalizacyjna; 
• Centralnego ogrzewania – piec na opał stały; 

 
Dane techniczne: 
 
Powierzchnia zabudowy: 172,00 m2 
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UWAGA! Brak jest mo żliwo ści okre ślenia powierzchni u żytkowej budynku, z 
powodu braku dost ępu do cz ęści zamieszkałej przez współwła ściciela. Mo żliwe 
jedynie było zagl ądnięcie przez otwarte drzwi do tej cz ęści i stwierdzenie tak że 
bardzo niskiego standardu wyko ńczenia i silnego zu życia elementów 
wyko ńczeniowych. Do dalszej analizy przyj ęto jako jednostk ę porównawcz ą 
powierzchni ę zabudowy, okre śloną z mapy ewidencyjnej z internetu. Powierzchnia 
użytkowa z cał ą pewno ścią wynosi ponad 200 m 2.    

 
Dokumentacja fotograficzna 
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Stan techniczny, standard wykończenia: 
Budynek zrealizowany przy wykorzystaniu tradycyjnej w końcu XIX i na początku XX w. 
technologii oraz materiałów budowlanych. Obiekt o bardzo słabej gospodarce remontowej. W 
trakcie oględzin stwierdzono m.in.: 
1/ nieszczelność pokrycia dachowego 
2/ znaczne osłabienie i zużycie konstrukcji dachu 
3/ brak odwodnienia budynku 
4/ zawalenie komina 
5/ znaczne uszkodzenie gzymsu 
6/ zawilgocenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
7/ silne zużycie stolarki okiennej i drzwiowej 
8/ silne spękania, ubytki i zawilgocenia tynków wewnętrznych 
9/ uszkodzenie i zabrudzenie tynków zewnętrznych 
10/ niemalże całkowite zniszczenie okładzin podłóg oraz posadzek 
11/ instalacje wewnętrzne silnie zużyte, wymagają wymiany 
 
Budynek jest w złym stanie technicznym i niskim standardzie wykończenia. Wymaga 
przeprowadzenia generalnego remontu kapitalnego.  
 
Stopień zużycia (SZ) obiektu budowlanego jest wyrazem utraty wartości wynikającej ze stanu 
fizycznego i pogarszającej się „sprawności” funkcjonalnej oraz czynników środowiskowych.  
Zużycie funkcjonalne.  
Po porównaniu zastosowanych rozwiązań projektowych do aktualnie preferowanych, a także po 
dokonaniu porównań w zakresie standardu wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne 
budynku. Zużycie funkcjonalne przyjęto 20 %.  
Zużycie środowiskowe.  
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Od okresu eksploatacji budynku nie dokonano i nie są planowane w najbliższym okresie czasu 
zmiany w otoczeniu nieruchomości powodujące zwiększenie uciążliwości w korzystaniu 
nieruchomości. Zużycie środowiskowe przyjęto na poziomie 0 %.  
Zużycie techniczne.  
Zużycie techniczne jest podstawą do określenia stanu technicznego budynku. Wynika ono z wieku 
obiektu budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, 
sposobu użytkowania i warunków eksploatacyjnych, wad projektowych, prowadzonej gospodarki 
remontowej oraz rodzaju konstrukcji budynku. Zużycie techniczne przyjęto Sz – 45 %.  
Jeżeli ustalono oddzielnie wartości zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego do 
oceny zużycia obiektu przyjmuje się najwyższe spośród powyższych. 
Zużycie wycenianej nieruchomości wynosi zatem 45 %. 
 

6.5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

 
Stan prawny nieruchomości został uregulowany w księdze wieczystej Kw nr OP1B/00004909/2, 
prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu. Stan prawny 
określono na podstawie odpisu z przedmiotowej księgi wieczystej z dnia 15.07.2018r.: 

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
Działki ewidencyjne 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer działki 98/3 
Położenie (numer porządkowy / gmina, 
miejscowość) Lp. 1. 1 OLSZANKA, POGORZELA 

1 

Obszar całej nieruchomości 0,2600 HA --- 
Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze 
wieczystej w toku migracji, które zawierają treść 
nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty 
wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi 
wieczystej 

AM 2 
 
SPOSÓB KORZYSTANIA: ROLA I TEREN ZABUDOWANY. 

Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego 
wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze 
wieczystej 

4 

--- 

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU 
Nr 
podstawy 
wpisu 

 

WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH; 5 
(podstawa oznaczenia; położenie dokumentu - numer karty akt) 

1 

DZ. KW.//00000451/82/, 1982-06-15 00:00:00, NIE 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpisu, czy z urzędu) 

 
DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ 
BRAK WPISÓW 
 
DZIAŁ II - WŁASNO ŚĆ 
Właściciele 

Lp. 1. --- Nr podstawy 
wpisu 

Lista wskazań udziałów w prawie 
(numer udziału w prawie/ wielkość 
udziału/rodzaj wspólności) 

Lp. 
1. 1 1 /2 

WSPÓLNOŚĆ 
USTAWOWA 
MAJĄTKOWA 
MAŁŻEŃSKA2, 
3, 4 

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, 
imię ojca, imię matki) 

MIECZYSŁAW OLIWA , LEONARD, MARIA  

Lp. 2. --- Nr podstawy 
wpisu 
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Lista wskazań udziałów w prawie 
(numer udziału w prawie/ wielkość 
udziału/rodzaj wspólności) 

Lp. 
1. 1 1 /2 

WSPÓLNOŚĆ 
USTAWOWA 
MAJĄTKOWA 
MAŁŻEŃSKA2, 
3, 4 

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, 
imię ojca, imię matki) 

BARBARA OLIWA , KAZIMIERZ, HELENA  

Lp. 3. --- Nr podstawy 
wpisu 

Lista wskazań udziałów w prawie 
(numer udziału w prawie/ wielkość 
udziału/rodzaj wspólności) 

Lp. 
1. 2 1 /2 

WSPÓLNOŚĆ 
USTAWOWA 
MAJĄTKOWA 
MAŁŻEŃSKA2, 
3, 4 

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, 
imię ojca, imię matki) 

WALDEMAR MILUNIEC , MARIAN, ALICJA  

Lp. 4. --- Nr podstawy 
wpisu 

Lista wskazań udziałów w prawie 
(numer udziału w prawie/ wielkość 
udziału/rodzaj wspólności) 

Lp. 
1. 2 1 /2 

WSPÓLNOŚĆ 
USTAWOWA 
MAJĄTKOWA 
MAŁŻEŃSKA2, 
3, 4 

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, 
imię ojca, imię matki) 

ELŻBIETA MILUNIEC , KAZIMIERZ, BRONISŁAWA  

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU 
Nr 
podstawy 
wpisu 

 

UMOWA PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO, 1989-12-22; 13, /00004908/ 
(tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt, położenie dokumentu - numer księgi 
wieczystej) 

2 

DZ. KW.//00003402/89/, 1989-12-22 00:00:00, 1989-12-22 00:00:00, NIE 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu) 
UMOWA SPRZEDAŻY, 1990-09-04; 6 
(tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt) 

3 

DZ. KW.//00002374/90/, 1990-09-04 00:00:00, 1990-09-04 00:00:00, NIE 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu) 
UMOWA SPRZEDAŻY, 2001-04-03; 8 
(tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt) 

4 

DZ. KW.//00001527/01/, 2001-04-04 00:00:00, 2001-05-31 00:00:00, NIE 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu) 

 
DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer wpisu 2 
Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE 

Treść wpisu 

OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z 
NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE O SYGN. AKT II KM 984/06 
NA UDZIALE NALE ŻĄCYM DO ELŻBIETY MILUNIEC I 
WALDEMARA MILUNIEC WYNOSZ ĄCYM 1/2 CZĘŚĆ 
PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO REWIRU II PRZY SĄDZIE 
REJONOWYM W BRZEGU 

6 

Lp. 2. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer wpisu 3 
Rodzaj wpisu INNY WPIS 

8 



Pogorzela 33, gmina Olszanka, powiat brzeski, woj. opolskie. Działka nr 98/3 am-2. 

15.07.2018r. 
16 

Treść wpisu 

PRZYŁĄCZENIE SIĘ KOLEJNEGO WIERZYCIELA DO 
TOCZĄCEJ SIĘ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI W 
SPRAWIE O SYGN. AKT KM 1816/16 NA UDZIALE 
NALEŻĄCYM DO ELŻBIETY MILUNIEC I WALDEMARA 
MILUNIEC WYNOSZĄCYM 1/2 CZĘŚĆ PRZEZ KOMORNIKA 
SĄDOWEGO REWIRU II PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
BRZEGU MACIEJA KOWALCZYKA 

Przedmiot wykonywania 
UDZIAŁ 1/2 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI 
NIERUCHOMOŚCI ELŻBIETY MILUNIEC I WALDEMARA 
MILUNIEC 

Inna osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną 
(nazwa, siedziba) 

Lp. 
1. 

ULTIMO NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, WROCŁAW 

 

Komentarz do migracji 
Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego 
wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze 
wieczystej 

1 
--- 

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU 
Nr 
podstawy 
wpisu 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY NALEŻNOŚCI, 984/06, 2006-12-14, KOMORNIK SĄDOWY REWIRU II PRZY 
SĄDZIE REJONOWYM W BRZEGU; 103 
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt) 

6 

DZ. KW./OP1B/00006715/06/001, 2006-12-15 11:59:32, 2007-03-01-09.39.05.180135, NIE, 86-90 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt) 
WEZWANIE DO ZAPŁATY W EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI Z DNIA 04-11-2016, KM 1816/16, 2016-
11-04, KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BRZEGU MACIEJ KOWALCZYK; 186 
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt) 

8 

DZ. KW./OP1B/00006094/16/001, 2016-11-04 12:28:14, 2016-12-13-14.05.58.562119, NIE, 184-185 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt) 

 
DZIAŁ IV - HIPOTEKA 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer hipoteki (roszczenia) 1 
Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA 

Suma (słownie), waluta 49720,00 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY 
SIEDEMSET DWADZIEŚCIA) EUR 

Odsetki (rodzaj) ZMIENNE 
Udział (numer udziału w prawie) Lp. 1. 2 

Pierwszeństwo Lp. 1. Z USTAWOWYM PIERWSZEŃSTWEM PRZED 
WSZYSTKIMI INNYMI WIERZYTELNOŚCIAMI 

Inne informacje NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W 
ZAŚWIADCZENIU BANKU 

Rodzaj zmiany Lp. 1. ZMIANA WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO 
Wierzyciel hipoteczny 
Inna osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną 
(nazwa, siedziba, REGON) 

Lp. 1. 
ULTIMO NIESTANDARYZOWANY 
SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
ZAMKNIĘTY, WARSZAWA, 14070153000000 

5, 7 

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU 
Nr 
podstawy 
wpisu 

 

ZAŚWIADCZENIE O UDZIELENIU KREDYTU, 2001-04-04, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA W 
WARSZAWIE ODDZIAŁ W OPOLU; 9 
(wskazanie podstawy, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt) 

5 

DZ. KW.//00003363/01/, 2001-07-24 00:00:00, 2001-10-17 00:00:00, NIE 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu) 
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WYCIĄG Z KSIĄG RACHUNKOWYCH FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO ULTIMO 
NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, 
1291278581/709906/26208581, 2013-07-15, COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE; 122 
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt) 

7 

DZ. KW./OP1B/00004224/13/001, 2013-07-22 12:14:25, 2013-07-31-10.13.38.518128, NIE, 117-120,121 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt) 

 
 

6.6. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Nieruchomość, będąca przedmiotem wyceny nie jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Olszanka, uchwalonym Uchwałą Nr XIV/121/2000 z dnia 24.02.2000 r. działka będąca 
przedmiotem wyceny, zlokalizowana jest w terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Budynek mieszkalny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie prace remontowe 
należy wykonywać pod nadzorem służb konserwatorskich. 
 
 
Sposób wykorzystania nieruchomo ści: 

1. Nieruchomość wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem  

2. Zgodnie z dostępnymi dokumentami nieruchomości nie dotyczy zmiana przeznaczenia w 
miejscowym planie (np. cele komercyjne) 

 

7. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY 

7.1. WSTĘP 

Wartość rynkową (WR) określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem 
obrotu. Wartość rynkową nieruchomości stanowi 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 oraz nie znajdują się w sytuacji 
przymusowej. 

Wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości określono przy przyjęciu aktualnego 
sposobu użytkowania. 

Wyboru sposobu wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy uwzględniając przepisy prawa, cel 
wyceny, stan i przeznaczenie nieruchomości oraz stan rynku. 
 

7.2. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH METOD WYCENY 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego /Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z 2004r.  
z późniejszymi zmianami/ przy wycenie nieruchomości w celu określenia wartości rynkowej 
korzysta się z podejścia porównawczego i dochodowego, a gdy istniejące uwarunkowania nie 
pozwalają na zastosowanie podejścia dochodowego i porównawczego, stosuje się podejście 
mieszane. 
Wartość przedmiotowej nieruchomo ści oszacowano w nast ępujący sposób: 

• warto ść nieruchomo ści gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym 
jednorodzinnym i działki traktowanej jako niezabudo wana według stanu na dzie ń 
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wyceny oszacowano w podej ściu porównawczym, metod ą korygowania ceny 
średniej; 

 
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 w razie konieczności uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek 
upływu czasu. Podejście to stosuje się, jeżeli znane są ceny i cechy nieruchomości podobnych do 
nieruchomości wycenianej. 
W ramach podejścia porównawczego wyróżnia się metody: porównywania parami, analizy 
statystycznej rynku, korygowania ceny średniej. 
 

Metoda korygowania ceny średniej  polega na porównaniu nieruchomości wycenianej, o znanych 
cechach, ze zbiorem co najmniej kilkunastu nieruchomości podobnych, o znanych cenach 
transakcyjnych i cechach. Wartość określa się poprzez korektę średniej ceny z przyjętego zbioru 
na podstawie oceny cech nieruchomości pomiędzy nieruchomością wycenianą i nieruchomościami 
podobnymi. 
Przez nieruchomość podobną należy rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z 
nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, 
przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. 
 
Procedura wyceny w metodzie korygowania ceny średniej  jest następująca: 
� Oględziny nieruchomości, 

� Określenie rynku lokalnego (rodzaj, obszar, okres badania cen, informacje o popycie i podaży, 
itp.), 

� Określenie jednostki porównawczej (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy lokalu), 

� Utworzenie zbioru cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, stanowiącego podstawę 
wyceny, 

� Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny, 

� Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na rynku 
nieruchomości, 

� Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych, 

� Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych (gradacja stanów cechy 
rynkowej), 

� Wybór do porównań ze zbioru transakcji co najmniej kilkunastu nieruchomości najbardziej 
podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, z 
opisem i charakterystyką zbioru, 

� Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu do 
przyjętej skali cech rynkowych, 

� Obliczenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru transakcji stanowiących podstawę wyceny, 

� Korekta ceny średniej (Cśr) współczynnikami korygującymi uwzględniającymi różnice w 
poszczególnych cechach nieruchomości przyjętych do porównań, 

� Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 

∑
=

=
n

1i
iśrR uCW  

WR – jednostkowa wartość rynkowa wycenianej nieruchomości; 
n - liczba współczynników korygujących; 
u i - wielkość i-tego współczynnika korygującego. 
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� Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu z wartości jednostkowej i 
liczby jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy lokalu). 

Przy zastosowaniu opisywanej metody można stosować dodatkowy współczynnik korekcyjny „K" z 
przedziału [0,90; 1,10]. Współczynnik ten może być uwzględniony wyłącznie w szczególnych, 
uzasadnionych przypadkach, na przykład, gdy nieruchomość posiada wady lub zalety 
wykraczające poza cechy rynkowe lub występuje wyraźna zmiana relacji pomiędzy popytem i 
podażą. Uwzględnienie współczynnika korekcyjnego K winno być w każdym przypadku 
uzasadnione przez rzeczoznawcę majątkowego przez sformułowanie odpowiedniej klauzuli. 

8. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMO ŚCI 
 
Gmina Olszanka położona jest w zachodniej części województwa opolskiego, między Opolem a 
Wrocławiem, bezpośrednio przy autostradzie A – 4.  
Podstawowe dane o Gminie: 
Dane Gminy Olszanka wg stanu na dzień 31.12 2007 r.:   

Powierzchnia Gminy    92,6 km2 

Ilość mieszkańców Gminy    4.966 

 Liczba sołectw   10: 

Czeska Wieś     401 mieszkańców 

Gierszowice     343 mieszkańców 

Jankowice Wielkie     745 mieszkańców 

Janów     322 mieszkańców 

Krzyżowice     558 mieszkańców 

Michałów     497 mieszkańców 

Obórki     312 mieszkańców 

Olszanka     451 mieszkańców 

Pogorzela     555 mieszka ńców 

Przylesie    782 mieszkańców 

 
Gmina Olszanka jest wspólnotą samorządową, którą tworzą mieszkańcy, zamieszkujący 
środkowozachodnią część województwa opolskiego o powierzchni 92,6 km2 tj. 0,9% powierzchni 
województwa. Południowo – wschodnia część Gminy położona jest  w obrębie korytarza 
ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej. Pozostała część Gminy dzięki dwóm korytarzom 
ekologicznym – Doliny Pępickiego Potoku i Doliny Przyleskiego Potoku, posiada powiązania z 
węzłowym obszarem europejskim jakim jest Dolina środkowej Odry. Od strony północnej Gmina 
graniczy z Gminą Brzeg i Skarbimierz, od wschodu z Gminą Lewin Brzeski, od południowego 
wschodu z gminą Niemodlin, od południa  z gminą Grodków i Niemodlin,  a od zachodu z Gminą 
Grodków i Wiązów w województwie dolnośląskim.  
Gmina  Olszanka  ciąży  w  swych  powiązaniach  funkcjonalnych  ku  siedzibie  powiatu  w mieście 
Brzeg (5-10 km), w dużo mniejszym stopniu do Grodkowa i Lewina Brzeskiego  (15-20 km). 
Układ  taki  ze  względu  na  przewidywany  dojazd  do  autostrady  przez  teren  Gminy  z Brzegu i 
Lewina Brzeskiego wpływa znacząco na możliwości rozwoju i napływu kapitału  inwestycyjnego na 
obszar Gminy. 
Gmina Olszanka położona jest w strategicznym miejscu układu drogowego  województwa  
opolskiego. Przez obszar Gminy po jej południowo - zachodniej stronie przebiega częściowo 
autostrada A-4 relacji Zgorzelec-Medyka oraz droga krajowa Nr 94 w części północno – wschodniej 
gminy na szlaku Wrocław - Opole.   
Dzięki węzłowi autostradowemu „Przylesie” zapewniona jest dostępność do: 
−  europejskiego szlaku komunikacyjnego: Saksonia/Brandenburgia – Śląsk – Małopolska  –  
Ukraina Zachodnia.  
− droga krajowa Nr 94 zapewnia dostępność do Opola – centrum społeczno-gospodarczego    
województwa, ośrodka administracyjnego i usługowego,  
Podstawowy szkielet komunikacyjny tworzą drogi wojewódzkie i powiatowe włączające  gminę 
Olszanka w system powiązań regionalnych i międzyregionalnych. 
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Drogi te zapewniają wszystkim mieszkańcom dostępność do: 
−    Olszanki, Pogorzeli – lokalnego ośrodka administracyjno-usługowo-gospodarczego, 
−    Brzegu – miejskiego ośrodka subregionalnego,  administracyjno-usługowo-gospodarczego,   
−    Grodkowa, Lewina Brzeskiego – miejskich ośrodków regionalnych.  
Zjazd z autostrady  w okolicach wsi Przylesie jest usytuowany dokładnie w połowie drogi pomiędzy 
Wrocławiem a Opolem dwoma miastami wojewódzkimi oddalonym od siebie  o 100 km. Gmina 
posiada miejsca obsługi podróżnych we wsi Jankowice Wielkie                     i Wierzbnik. Droga 
wojewódzka nr 401, biegnąca w kierunku południowym do drogi krajowej nr 46 oraz kierunku 
północno-wschodnim, przecina gminę Olszanka łącząc węzeł przyleski z miastem Brzeg. Przez 
teren Olszanki prowadzi również linia kolejowa Brzeg – Grodków - Nysa z możliwością odtworzenia 
ruchu kolejowego do granicy czeskiej. 
Układ  kolejowy  wiąże  obszar  Gminy  z  obszarami  sąsiednimi  poprzez  lokalną  linię  Brzeg - 
Grodków – Nysa (nr 288). Stanowi ona ważne połączenie z miastem Brzeg, gdzie znajduje się 
węzeł komunikacji kolejowej.  
Linia magistralna Wrocław-Opole-Katowice nie posiada stacji na obszarze Gminy. Najbliższe stacje 
znajdują się w Łosiowie, Brzegu  i Lewinie Brzeskim. Gmina Olszanka ze względu na swoje 
położenie oraz na wieloletnie tradycje jest gminą głównie rolniczą i głównym źródłem utrzymania 
mieszkańców jest praca w rolnictwie. Na terenie gminy Olszanka przez osoby fizyczne 
prowadzonych jest 726 gospodarstw rolnych, w tym jedno gospodarstwo jako spółka cywilna o 
obszarze 386,65 ha. Łączna powierzchnia gospodarstw rolnych na terenie gminy wśród osób 
fizycznych to 5.570,4 ha. Tak więc średnia powierzchnia jednego gospodarstwa rolnego 
prowadzonego przez osobę fizyczną to 7,67 ha. 
Na terenie gminy działa także 14 gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby prawne i łączna 
powierzchnia tych gospodarstw to 2.393,05 ha, a średnia wielkość takiego gospodarstwa to 170,94 
ha. 
Na terenie Gminy jest zarejestrowanych 231 osób prowadzących działalność gospodarczą. 
Dominującą formą działalnością wśród mieszkańców jest handel i drobne usługi. 
 

8.1.ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH 
 
W celu oszacowania wartości rynkowej przedmiotowej dokonano charakterystyki i 
analizy rynku nieruchomości podobnych do wycenianej. Biorąc pod uwagę przedmiot 
oszacowania analizą objęto wszystkie transakcje sprzedaży nieruchomości zabudowanych domem 
mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych na terenie powiatu brzeskiego. Analizą rynku 
objęto okres od czerwca 2017 roku. W wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy i 
charakterystyki rynku stwierdzono: 
1. Na terenie badanego rynku istnieje zorganizowany obrót nieruchomościami zabudowanymi 
domem mieszkalnym jednorodzinnym. Dotyczy on między innymi sprzedaży nieruchomości, 
obejmujących budynki stare, wzniesione w technologii tradycyjnej. 
2. W badanym okresie na terenie powiatu brzeskiego miało miejsce kilkadziesiąt transakcji, z 
czego większość dotyczyła transakcji wolnorynkowych. Na terenie podlegającym badaniu od 
czerwca 2017 roku zarejestrowano transakcje sprzedaży nieruchomości zabudowanych domem 
mieszkalnym w obrocie wtórnym, pomiędzy osobami fizycznymi. Zarejestrowano również 
transakcje takimi nieruchomościami sprzedawanymi przez deweloperów (w Skarbimierzu Osiedle, 
w gminie Skarbimierz). 
3. W przypadku szacowanej nieruchomości brak było możliwości dokonania pomiarów 
inwentaryzacyjnych budynku, z uwagi na brak dostępu do części obiektu zamieszkałej przez 
współwłaściciela. Wszystkie dane z ewidencji gruntów o zawartych transakcjach podobnymi 
domami (starymi, przedwojennymi) także nie zawierają informacji o wielkości powierzchni 
użytkowych domów, zawierają natomiast dane o wielkości powierzchni zabudowy. W takim 
przypadku podjęto decyzję o przyjęciu jako jednostki porównawczej powierzchni zabudowy 
budynku mieszkalnego, jako w tym przypadku najbardziej wiarygodnej, zgodnej z przepisami 
prawa i możliwej do uzyskania jednostki porównawczej.    
4. Wyceniana nieruchomość to działka zabudowana domem mieszkalnym starym, pochodzącym z 
1860r., będącym w złym stanie technicznym. Nieruchomość zabudowana jest ponadto typową dla 
okresu budowy z końca XIX i początków XX w. zabudową gospodarczą o dużej powierzchni, 
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będącą w bardzo złym stanie technicznym. W związku z tym rzeczoznawca majątkowy wziął pod 
uwagę głównie transakcje nieruchomościami zabudowanymi domami starymi, będącymi w 
miernym i złym stanie technicznym, średnim lub niskim standardzie wykończenia. Wzięto pod 
uwagę domy o powierzchni zabudowy od 89 m2 do 196 m2. Wszystkie nieruchomości posiadają 
zabudowę gospodarczą, podobną do nieruchomości wycenianej, będącą w bardzo złym stanie 
technicznym. 
5. Najwyższe ceny (ok. 1 000 zł/m2

 w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni zabudowy budynku) 
uzyskują nieruchomości z budynkami, będącymi w miernym stanie technicznym, o średnim 
standardzie wykończenia. 
 
Poniżej przedstawiono wytypowane transakcje nieruchomościami podobnymi do wycenianej.   
 

Lp. Data trans. Nr Rep. Gmina Obręb Cena 
Pow. zab. 
bud. Cena jedn. Pow. dz. 

1 15.12.2017 16650/2017 Olszanka Janów 50 000 105,00 476,2 1 033 

2 16.11.2017 5742/2017 Olszanka Michałów 170 000 174,00 977,0 3 300 

3 21.07.2017 3650/2017 Olszanka Pogorzela 55 000 162,00 339,5 340 

4 31.10.2017 3893/2017 Grodków Janów 40 000 89,00 449,4 2 200 

5 12.06.2017 1914/2017 Grodków Wojsław 100 000 180,00 555,6 2 120 

6 12.07.2017 6957/2017 Lewin Brzeski Skorogoszcz 85 000 104,00 817,3 700 

7 28.06.2017 1649/2017 Lewin Brzeski Skorogoszcz 100 000 124,00 806,5 1 780 

8 13.06.2017 2484/2017 Lewin Brzeski Oldrzyszowice 68 000 114,00 596,5 3 600 

9 28..11.2017 1258/2017 Lubsza Tarnowiec 78 000 93,00 838,7 3 900 

10 17.11.2017 5758/2017 Lubsza Kościerzyce 70 000 79,00 886,1 1 890 

11 18.08.2017 4076/2017 Lubsza Szydłowice 100 000 147,00 680,3 2 400 

Cena średnia = 674,8  

 
W wyniku analizy transakcji przyjętych jako baza porównawcza, stwierdzono: 

• odwrotną zależność pomiędzy wielkością budynku, a ceną jednostkową - budnki mniejsze 
osiągają wyższe ceny jednostkowe (wyraźna ujemna korelacja pomiędzy wielkością 
powierzchni, a ceną 1 m²), 

• jednostkowe ceny transakcyjne nieruchomości zabudowanych oscylują pomiędzy 339,50, a 
977,00 zł/m², cena średnia 674,80 zł/m². 

• stwierdzono, że na cenę ma wpływ w dużej mierze lokalizacja oraz stan techniczny budynku 
i standard wykończenia. 

• na podstawie przeprowadzonej analizy w/w danych transakcyjnych stwierdzono, iż 
wyceniana nieruchomość stanowi typową nieruchomość w tym segmencie rynku. 

 
TREND CZASOWY 
W ciągu 1 roku, poprzedzającego datę wyceny w segmencie nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zaobserwowano stabilizację cen transakcyjnych, co 
potwierdza wywiad przeprowadzony w biurach obrotu nieruchomościami. Biorąc pod uwagę okres 
badania cen transakcyjnych w niniejszej wycenie zrezygnowano z korekty cen transakcyjnych. 
 
Opis nieruchomo ści o cenie najwy ższej i najni ższej: 
 

Dane nieruchomo ści 
porównawczych 

Nieruchomo ść o cenie 
najwy ższej 

Nieruchomo ść o cenie 
najni ższej 

Województwo Opolskie Opolskie 

Powiat Brzeski Brzeski 

Gmina Olszanka Olszanka 

Obręb Michałów Pogorzela 

Lokalizacja, sąsiedztwo i 
otoczenie 

Przeciętna Przeciętna 
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Pow. zabudowy budynku (m. kw.) 174,00 162,00 

Wielkość działki 3 300 3 300 

Stan techniczny budynku  Mierny Zły 

Standard wykończenia Średni Niski 

Cena 1m2 p.z. 977,00 339,50 

Cena transakcyjna [zł] 170 000 55 000 

Data transakcji 16.11.2017 21.07.2017 

 

8.2. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH 

W celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny przeanalizowano transakcje 
nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe 
i zagrodowe, położonymi we wsiach powiatu brzeskiego.  
 
Analizą objęto transakcje odnotowane w okresie 1 roku. Stwierdzono sporą ilość transakcji 
gruntami niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 
zagrodową. Głównym kryterium wyboru była forma władania nieruchomością oraz wielkość 
powierzchni gruntu. Wybrano więc wyłącznie transakcje nieruchomościami objętymi prawem 
własności. 
 
TREND CZASOWY 
W ostatnich 2 latach w segmencie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zaobserwowano stabilizację cen transakcyjnych, co 
potwierdza wywiad przeprowadzony w biurach obrotu nieruchomościami. Biorąc pod uwagę okres 
badania cen transakcyjnych w niniejszej wycenie zrezygnowano z korekty cen transakcyjnych. 
 
Charakterystyka transakcji kupna-sprzedaży niezabudowanych działek położonych na 
analizowanym rynku: 
 

Lp. Data trans. Nr Rep. Gmina Obręb Cena Pow.bud. Cena jedn. 

1 13.09.2017 3450/2017 Olszanka Pogorzela 30 000 1 501 20,0 

2 23.06.2017 3323/2017 Olszanka Pogorzela 47 000 1 805 26,0 

3 13.11.2017 4017/2017 Grodków Młodoszowice 42 000 1 995 21,1 

4 27.10.2017 3848/2017 Grodków Lipowa 22 000 1 500 14,7 

5 31.08.2017 2984/2017 Grodków Lubcz 12 423 500 24,8 

6 03.08.2017 2635/2017 Grodków Kopice 30 000 1 572 19,1 

7 10.08.2017 7585/2017 Grodków Kolnica 40 000 1 600 25,0 

8 08.06.2017 985/2017 Grodków Głębocko 9 000 500 18,0 

9 24.10.2017 5341/2017 Lewin Brzeski  Strzelniki 71 000 2 900 24,5 

10 17.10.2017 5206/2017 Lewin Brzeski  Łosiów 80 000 2 918 27,4 

11 20.07.2017 3621/2017 Skarbimierz Brzezina 30 000 1 200 25,0 

Cena średnia = 22,3 

 
Analiza lokalnego rynku nieruchomości według ustalonych kryteriów wykazała 11 zawartych 
transakcji wolnorynkowych. Pomimo zastosowania kryteriów zawężających ceny transakcyjne są 
zróżnicowane, co jest następstwem indywidualnych cech każdej nieruchomości. Transakcje te 
określają zakres cenowy poprawek. Ceny jednostkowe w danym segmencie rynku kształtowały się 
na poziomie ok. 14,70 – 27,40 PLN w zależności od położenia, wielkości działki, dojazdu, dostępu 
do uzbrojenia, itp. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy w/w danych transakcyjnych stwierdzono,  
iż wyceniany grunt stanowi typową nieruchomość w tym segmencie rynku. 
 

Opis nieruchomo ści o cenie najwy ższej i najni ższej: 
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Dane nieruchomo ści 
porównawczych 

Nieruchomo ść o cenie 
najwy ższej 

Nieruchomo ść o cenie 
najni ższej 

Województwo opolskie Opolskie 

Powiat Brzeski Brzeski 

Gmina Lewin Brzeski Grodków 

Miejscowość Łosiów Lipowa 

Pow. działki (w m2) 2 918 1 500 

Ocena lokalizacji Dobra Gorsza 

Dogodność dojazdu Ulica asfaltowa Droga gruntowa 

Uzbrojenie standardowe Niepełne 

Cena 1 m2 pow. 27,40 14,70 

Cena całkowita 80 000 22 000 

Data transakcji 17.10.2017 27.10.2017 

 
 

8.3.WYBÓR CECH RYNKOWYCH 
Zdefiniowany powyżej rynek nieruchomości stanowi przesłankę do przeprowadzenia jego analizy 
pod kątem wyboru cech nieruchomości (atrybutów), które w sposób zasadniczy wpływają na ich 
ceny, a w następstwie na wartość rynkową.  
Cechy rynkowe nieruchomości są to w szczególności ich właściwości lokalizacyjne, fizyczne, 
techniczne i użytkowe, co do których z osobna można określić ich wpływ na wartość rynkową 
nieruchomości. Mają one z reguły lokalny charakter i w różnym stopniu mogą wpływać na wartość 
nieruchomości, co wyraża się za pomocą przypisywania im wag określonych na podstawie analizy 
rynku lokalnego. 
Wagi cech rynkowych ustala się w zależności od stanu rynku: na podstawie analizy bazy danych o 
cenach i cechach nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie 
badania cen, przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych, na podstawie 
badań – obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości lub w inny wiarygodny 
sposób. 
 
Cechy rynkowe i wagi dla przedmiotowego rynku okre ślono na podstawie obserwacji 
zachowa ń nabywców, potwierdzonych informacjami uzyskanymi w  lokalnych biurach 
obrotu nieruchomo ściami. 
 
Dla segmentu rynku nieruchomo ści gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi okre ślono nast ępujące cechy rynkowe:  

• LOKALIZACJA – 30% 
• STAN TECHNICZNY – 20% 
• STANDARD WYKOŃCZENIA – 20% 
• POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU – 10% 
• POWIERZCHNIA DZIAŁKI – 20% 

 
Dla segmentu rynku nieruchomo ści gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudow ę zagrodow ą określono nast ępujące cechy rynkowe:  

• LOKALIZACJA – 30% 
• WIELKOŚĆ DZIAŁKI – 20% 
• DOGODNOŚĆ DOJAZDU – 25% 
• DOSTĘP DO UZBROJENIA – 25% 

9. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI 

9.1 WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ 

Założenia przyjęte do analizy: 
• jednostką odniesienia jest 1 m2 powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego, 
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• powierzchnia zabudowy wynosi 172,00 m2, 
• powierzchnia działki wynosi 2 600 m2, 
• cena średnia wynosi 674,80 zł./m2 
• dla powyżej wskazanego rynku określono następujące wartości: 
 

C max. 977,00
C min. 339,50
C śr. 674,80

Przedział cenowy [zł/m 2]

 
• wartości brzegowe:  

Cmin/C śr 0,50

Cmax/Cśr 1,45  
 
• na podstawie analizy transakcji zawartych na rynku nieruchomości oraz informacji uzyskanych 

w biurach obrotu nieruchomościami do porównania wybrano następujące cechy rynkowe oraz 
przyporządkowano im wagi: 

Lp.
Wagi cech 

różnicuj ących [%]

1 30%
2 20%
3 20%
4 15%
6 15%

100%

Powierzchnia zabudowy budynku
Powierzchnia działki

RAZEM

Cecha 

Lokalizacja
Stan techniczny budynku
Standard wykończenia

 
 

Gradacja cech: 
 
Cecha Gradacja Współczynnik koryguj ący 

Lokalizacja 1) korzystna 
2) przeciętna 

0,435 
0,150 

Stan techniczny budynku 1) mierny 
2) zły 

0,290 
0,100 

Standard wykończenia budynku 1) średni 
2) niski 

0,290 
0,100 

Powierzchnia użytkowa budynku 1) korzystna 
2) niekorzystna 

0,145 
0,050 

Powierzchnia działki 1) korzystna 
2) niekorzystna 

0,290 
0,100 

 
Charakterystyka atrybutów 
 

Lokalizacja 

korzystna 
nieruchomość atrakcyjnie położona w stosunku centrum miasta, dobry dojazd 
do niego; czynnikiem atrakcyjności jest też modna dzielnica, bardzo dobry 
dostęp do obiektów administracyjno - usługowych, handlowych, oświatowych itp. 

przeciętna 
nieruchomość w skali atrakcyjności lokalizacji gorzej oceniana od atrakcyjnej np. 
z powodu większej odległości od ośrodków administracyjnych i handlowych, 
gorszego dojazdu itp. 

Stan techniczny 

mierny  budynki przedwojenne, o średniej gospodarce remontowej, widoczne znaczne  
objawy zużycia technicznego, wymagające remontu   

zły budynki przedwojenne, o słabej gospodarce remontowej, wykazujące bardzo 
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duże objawy zużycia, wymagające remontu kapitalnego 
Standard wyko ńczenia 

średni materiały wykończeniowe w części niemodne, elementy wykończenia w średnim 
i miernym stanie technicznym 

niski materiały wykończeniowe silnie zużyte 
Powierzchnia zabudowy budynku 

korzystna 

istnieje zależność na rynku, że cena jednostkowa nieruchomości maleje wraz ze 
wzrostem powierzchni użytkowej budynku. W odniesieniu do zbioru transakcji 
przyjętych do porównań i nieruchomości wycenianej za korzystną przyjęto 
powierzchnię budynku do 150 m2 

niekorzystna budynki o powierzchni powyżej 150 m2 osiągają niższe ceny jednostkowe 
Powierzchnia działki 

korzystna 

wpływ na wartość nieruchomości ma optymalna wielkość działki, stwarzająca 
możliwości swobodnego korzystania z nieruchomości. W odniesieniu do zbioru 
transakcji przyjętych do porównań i nieruchomości wycenianej za korzystną 
przyjęto powierzchnię działki od 2 000 m2 i powyżej  

niekorzystna nieruchomości na działkach o pow. poniżej 2 000 m osiągają niższe ceny 
 

• na podstawie wartości brzegowych oraz wag cech rynkowych, ustalono dla każdej 
z przyjętych cech zakres współczynników korygujących,  

• dla poszczególnych wartości cech nieruchomości wycenianej określono wartości 
współczynników korygujących, 

• iloczyn sumy wartości współczynników korygujących oraz ceny średniej stanowi wartość 
rynkową 1 m2 powierzchni nieruchomości, 

• tabelę wyliczeniową oraz wynik wyceny przedstawiono poniżej. 
 

ANALIZA WYCENIANEJ NIERUCHOMO ŚCI W KONTEKŚCIE CECH RÓŻNICUJĄCYCH 

Cechy ró żnicuj ące Opis Ocena 

Lokalizacja 

Pogorzela to wieś granicząca z wsią gminną Olszanka, praktycznie 
stanowiąca z nią jedną całość. Nieruchomość położona jest w 
centrum wsi. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 
i zagrodowa, market handlowy, biblioteka, świetlica wiejska. 

Przeciętna 

Stan techniczny Obiekt przedwojenny, o bardzo słabej gospodarce remontowej, 
wykazujący duże oznaki zużycia, wymagający remontu kapitalnego  Zły 

Standard wykończenia Jakość materiałów wykończeniowych słaba. Elementy wykończenia 
bardzo mocno zużyte Niski 

Powierzchnia użytkowa 
budynku 172 m2 Niekorzystna 

Wielkość działki 2 600 m2 Korzystna 
 
 

Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości  

 

 

 

 

Ceny: 

Cena średnia = 674,80 zł./m2; 

Cena minimalna = 339,50 zł/m2; 

Cena maksymalna = 977,00 zł/m2; 

Liczba próbek = 11 
Wartości brzegowe:  
Cmin / Cśr =   0,50 
Cmax / Cśr =   1,45 
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L.p. Cechy rynkowe Waga cechy 
[%] 

Zakres współczynników 
korygujących 

Wartość cechy 
(Nier. wyceniana) 

Wartoś
ci wsp. 

1 Lokalizacja 30 0,150 – 0,435 Przeciętna 0,150 

2 Stan techniczny budynku 20 0,100 – 0,290 Zły 0,100 

3 Standard wykończenia           20 0,100 – 0,290 Niski 0,100 

4 Powierzchnia użytkowa 
budynku 

15 0,050 – 0,145 Niekorzystna 0,050 

5 Powierzchnia działki 15 0,100 – 0,290 Korzystna 0,290 

 Razem 100 0,500 – 1,450  0,690 

 
K - współczynnik korekcyjny (0.90 - 1.10) : 1 
 
Wartość rynkowa 1 m2 wynosi: 465,60 zł. 
 

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ 
Wyszczególnienie Wartości (zł) 

Wartość 1 m2  465,60 
Wartość rynkowa nieruchomości (172,00 m2) 80 083,20  

Wartość po zaokr ągleniu 80 000 

Wartość rynkową nieruchomości  wg stanu na dzień wyceny określono po zaokrągleniu na 
poziomie 80 000 zł.  

Przyjęto w zaokr ągleniu: 80 000 zł 

Słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 

 
 

9.2 WARTOŚĆ RYTNKOWA DZIAŁKI  

Założenia przyjęte do analizy: 
• jednostką odniesienia jest 1 m2 powierzchni gruntu, 
• powierzchnia gruntu wynosi 2 600 m2, 
• analizą objęto segment rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych 

pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne z obszaru określonego w punkcie 8.2. analizy, 
• dla powyżej wskazanego rynku określono następujące wartości: 
 
 

C max. 27,40
C min. 14,70
C śr. 22,30

Przedział cenowy [zł/m 2]

 
• wartości brzegowe:  

Cmin/C śr 0,66

Cmax/Cśr 1,23  
 
• na podstawie analizy transakcji zawartych na rynku nieruchomości oraz informacji uzyskanych 

w biurach obrotu nieruchomościami do porównania wybrano następujące cechy rynkowe oraz 
przyporządkowano im wagi: 
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Wagi i zakresy kwotowe cech ró żnicuj ących

Lp.
Wagi cech 

różnicuj ących [%]

1 30%
2 25%
3 25%
4 20%

100%
Powierzchnia działki

RAZEM

Cecha 

Lokalizacja
Dogodność dojazdu
Dostęp do uzbrojenia

 
 
Gradacja cech: 
 
Cecha Gradacja Współczynnik koryguj ący 

Lokalizacja 1) korzystne 
2) przeciętne 

0,369 
0,198 

Dogodność dojazdu 1) dobra 
2) gorsza 

0,308 
0,165 

Dostęp do uzbrojenia 1) standardowy 
2) niepełny 

0,307 
0,165 

Powierzchnia działki 1) korzystna 
2) niekorzystna 

0,246 
0,132 

 
Charakterystyka atrybutów 
 

Lokalizacja 

korzystna 

nieruchomość atrakcyjnie położona w stosunku centrum większego miasta, 
dobry dojazd do niego; czynnikiem atrakcyjności jest też modna dzielnica, 
bardzo dobry dostęp do obiektów administracyjno – usługowych, handlowych, 
oświatowych itp. 

przeciętna nieruchomość w skali atrakcyjności lokalizacji gorzej oceniana od atrakcyjnej np. 
z powodu większej odległości od centrum miasta, gorszego dojazdu itp. 

Dogodno ść dojazdu 
dobra ulica asfaltowa lub inna utwardzona, bardzo dobra komunikacja w regionie, 
gorsza  droga gruntowa 
Dost ęp do uzbrojenia 

standardowy 

wpływ na osiągane ceny ma dostęp do sieci infrastruktury technicznej, odległość 
od sieci oraz ewentualne utrudnienia w możliwości podłączenia się do sieci. W 
odniesieniu do zbioru transakcji przyjętych do porównań i nieruchomości 
wycenianej za standardowe przyjęto działki mające bezpośredni (w ulicy) dostęp 
do uzbrojenia w sieć wodną, kanalizacyjną i elektryczną  

niepełny Uzbrojenie odległe kilkaset metrów od działki lub utrudnienia w możliwości 
podłączenia się do sieci, uzbrojenie w e.e. 

Powierzchnia działki 

korzystna 

istnieje zależność na rynku, że cena jednostkowa nieruchomości maleje wraz ze 
wzrostem powierzchni działki. W odniesieniu do zbioru transakcji przyjętych do 
porównań i nieruchomości wycenianej za korzystną przyjęto powierzchnię 
działki do 2 000 m2 

niekorzystna działki o powierzchni powyżej 2 000 m2 osiągają niższe ceny jednostkowe 
 

• na podstawie wartości brzegowych oraz wag cech rynkowych, ustalono dla każdej 
z przyjętych cech zakres współczynników korygujących,  

• dla poszczególnych wartości cech nieruchomości wycenianej określono wartości 
współczynników korygujących, 
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• iloczyn sumy wartości współczynników korygujących oraz ceny średniej stanowi wartość 
rynkową 1 m2 powierzchni gruntu, 

• tabelę wyliczeniową oraz wynik wyceny przedstawiono poniżej. 
 

ANALIZA WYCENIANEJ DZIAŁKI W KONTEK ŚCIE CECH RÓŻNICUJĄCYCH 

Cechy ró żnicuj ące Opis Ocena 

Lokalizacja 

Pogorzela to wieś granicząca z wsią gminną Olszanka, praktycznie 
stanowiąca z nią jedną całość. Nieruchomość położona jest w centrum 
wsi. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i 
zagrodowa, market handlowy, biblioteka, świetlica wiejska. 

Przeciętna 

Dogodność dojazdu Ulica asfaltowa Dobra 

Dostęp do uzbrojenia W,k,e.e Standardowy 

Powierzchnia działki 2 600 m2 Niekorzystna 

 
 

Obliczenie wartości rynkowej gruntu niezabudowanego, przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną: 

Ceny: 
Cena średnia = 22,30 zł/m2 
Cena minimalna = 14,70 zł/m2 
Cena maksymalna = 27,40 zł/m2 
Liczba próbek = 11 
Wartości brzegowe:  

Cmin / Cśr =   0,66 
Cmax / Cśr =   1,23 

 

 
 

L.p. Cechy rynkowe Waga cechy 
[%] 

Zakres współczynników 
korygujących 

Wartość cechy 
(Nier. Wyceniana) 

Wartości 
wsp. 

1 Lokalizacja 30 0,198 – 0,369 Przeciętna 0,198 

2 Wielkość działki 20 0,132 – 0,246 Niekorzystna 0,132 

3 Dogodność dojazdu 25 0,165 – 0,308 Dobra 0,308 

4 Uzbrojenie 25 0,165 – 0,307  Standardowe 0,307 

 Razem 100 0,650 – 1,380  0,945 

 
K - współczynnik korekcyjny (0.90 - 1.10) : 1 
Wartość rynkowa 1 m2 wynosi: 

21,10 zł. 
 

OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ DZIAŁKI 
Wyszczególnienie Wartości (zł) 

Wartość 1 m2  21,10 
Wartość rynkowa działki (2 600 m2) 54 860,00 

Wartość po zaokr ągleniu 55 000 

Wartość rynkową wycenianej nieruchomości gruntowej traktowanej jako niezabudowana określono 
po zaokrągleniu na poziomie  55 000 zł.  

Przyjęto w zaokr ągleniu: 55 000 zł 

Słownie: pięćdziesiąt pięć  tysięcy złotych 
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10. OKREŚLENIE WARTOŚCI UDZIAŁU UPADŁEGO W  NIERUCHOMO ŚCI 

Wartość rynkowa udziału w nieruchomości nie jest zazwyczaj liniową funkcją wartości rynkowej 
nieruchomości, ze względu na mniejszą użyteczność posiadania udziału w stosunku do posiadania 
nieruchomości jako całości. Nie znaleziono na rynku nieruchomości transakcji, dotyczących 
sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym.   

Stąd przeprowadzono badanie związane z tym zagadnieniem, analizując wartości nieruchomości 
lokalowych, dla którego bazę transakcyjną stanowiły ceny transakcyjne obrotu takimi 
nieruchomościami w 2016r. Łącznie przeanalizowano pod względem analizowanych cech 
rynkowych 11 transakcji nieruchomościami lokalowymi podobnymi (w tym 4 dotyczące sprzedaży 
udziału wynoszącego 1/2), zanotowanymi w tym okresie.  
 
Poniżej przedstawiono 11 transakcji nieruchomościami lokalowymi w Opolu: 
Lp Data trans. Rep. Adres Cena trans. Pow. lokalu Cena jedn 

1 03.08.2016 5219/2016 Wojska Polskiego 2-4 180 000 49,46 3639,3 
2 11.08.2016 2748/2016 Jaronia 2 170 000 52,3 3250,48 
3 15.09.2016 2860/2016 1 Maja 52-56 162 000 43,4 3732,72 
4 15.09.2016 6255/2016 Armii Krajowej 20 192 000 53,01 3621,96 
5 27.07.2016 2828/2016 Prószkowska 15-21 155 000 42,3 3664,30 
6 28.09.2016 3811/2016 Jana Bytnara „Rudego” 13 220 000 63,8 3448,28 
7 28.09.2016 3825/2016 Szarych Szeregów56 185 000 47,78 3871,91 
8 12.09.2016 9749/2016 Hubala 25A 185 000 47,5 3894,74 
9 07.09.2016 9658/2016 Wrocławska 54 220 000 56,35 3904,17 

10 16.09.2016 2979/2016 Łąkowa 5-7 172 000 44,19 3892,28 
11 09.09.2016 6131/2016 Szarych Szeregów 42 250 000 60,95 4101,72 

Cena średnia = 3 729,26 
 

Oraz transakcje udziału wynoszącego 1/2 części podobnymi nieruchomościami lokalowymi na tym 
samym rynku: 
Lp Data trans. Rep. Adres Cena 

trans.udziału 
1/2 

Pow. 
lokalu 

Cena 
jedn 

Wysok.udziału 

1 16.08.2016 8869 Krakowska 40 85 400 58,87 1450,65 50% 
2 07.09.2016 3051 Kraszewskiego 21 95 000 59,13 1606,63 50% 
3 22.08.2016 4201 Orląt Lwowskich 12 40 000 32,62 1226,24 50% 
4 29.06.2016 6294 Mj. Hubala 1-5 100 000 52,3 1912,05 50% 
5 28.06.2016 2340 Skautów Op. 1-19 120 000 61,99 1935,80 50% 

Cena średnia =  1626,27  
 

Stąd wartość udziału 1/2 części nieruchomości zabudowanej wynosi: 1 626,26/3 729,27 =  0,436. 
Wartość udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości nie stanowi więc połowy wartości takiej 
nieruchomości, ale ułamek w wielkości 0,436.  
 
Stąd wartość udziału 1/2 w nieruchomości: 
 
zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym: 80 000 zł. x 0,436 = 34 880,00 
zł. ≈ 35 000 zł., a działki 55 000,00 x 0,436 = 23 980,00 ≈ 24 000 zł. 
 

Przyjęto w  zaokr ągleniu : 35 000 zł. 

Słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 

W tym wartość gruntu………………………………………………………………..……………24 000 zł. 
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11. WYNIK KOŃCOWY – WNIOSKI I UZASADNIENIA 
 
Wartość rynkowa udziału 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej domem 
mieszkalnym jednorodzinnym według stanu na dzień wyceny wynosi: 

35 000 zł. 

Słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 

W tym wartość udziału w gruncie…..………………………………………………..……………24 000 zł. 

 
Biorąc pod uwagę aktualny poziom cen na rynku nieruchomości, powierzchnię użytkową budynku, 
stan techniczny oraz jego standard, powierzchnię działki, jak również lokalizację oszacowaną 
wartość można uznać za adekwatną w stosunku do sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości.  
 Określona wartość nieruchomości znajduje się w średnim przedziale, jaki zanotowano 

w obrocie tego typu nieruchomościami na lokalnym rynku, 
 Określona wartość jest możliwa do uzyskania pod warunkiem: 
� upłynięcia czasu niezbędnego do wyeksponowania i do wynegocjowania warunków umowy, 

biorąc pod uwagę charakter nieruchomości i stan rynku, 
� kupujący będzie posiadał stanowczy zamiar zawarcia umowy, nie będzie działał w sytuacji 

przymusowej, 
� strony będą od siebie niezależne, działając w sposób racjonalny nie kierując się 

szczególnymi motywami, świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na 
wartość nieruchomości, 

 Określona wartość jest wartością rynkową dla aktualnego sposobu użytkowania (WR) przy 
założeniach i obwarowaniach przyjętych dla niniejszej wyceny. 

12. KLAUZULE I ZASTRZE ŻENIA 

 Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane dla innych celów jak określone w pkt. 3, 
 Operat wykonano w dwóch jednobrzmiących opracowaniach (oryginał i kopia), 
 Operat sporządzono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Standardami 

Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych, 
 Wyceniający nie bierze odpowiedzialności za wiarygodność załączonych przez Zleceniodawcę 

dokumentów, 
 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszego operatu nie może być powielany, 

publikowany, przekazywany za pomocą środków elektronicznych, mechanicznych lub innych, 
nie może być fotografowany, nagrywany w całości lub w części bez uprzedniej zgody autora, 

 Oszacowana wartość rynkowa jest wolna od wszelkich podatków i opłat, a w szczególności od 
podatku VAT, 

 Wyciąg z operatu szacunkowego zostanie w ciągu trzech miesięcy przekazany do właściwej 
jednostki ewidencji gruntów i budynków. 

13. ZAŁĄCZNIKI 

 Protokół badania zapisów ksiąg wieczystych, 
 Polisa ubezpieczeniowa rzeczoznawcy majątkowego 
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Protokół badania zapisów ksi ąg wieczystych  
Stan prawny nieruchomości został uregulowany w księdze wieczystej Kw nr OP1B/00004909/2, 
prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu. Stan prawny 
określono na podstawie odpisu z przedmiotowej księgi wieczystej z dnia 15.07.2018r.: 

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
Działki ewidencyjne 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer działki 98/3 
Położenie (numer porządkowy / gmina, 
miejscowość) Lp. 1. 1 OLSZANKA, POGORZELA 

1 

Obszar całej nieruchomości 0,2600 HA --- 
Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze 
wieczystej w toku migracji, które zawierają treść 
nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty 
wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi 
wieczystej 

AM 2 
 
SPOSÓB KORZYSTANIA: ROLA I TEREN ZABUDOWANY. 

Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego 
wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze 
wieczystej 

4 

--- 

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU 
Nr 
podstawy 
wpisu 

 

WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH; 5 
(podstawa oznaczenia; położenie dokumentu - numer karty akt) 

1 

DZ. KW.//00000451/82/, 1982-06-15 00:00:00, NIE 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpisu, czy z urzędu) 

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ 
BRAK WPISÓW 
DZIAŁ II - WŁASNO ŚĆ 
Właściciele 

Lp. 1. --- Nr podstawy 
wpisu 

Lista wskazań udziałów w prawie 
(numer udziału w prawie/ wielkość 
udziału/rodzaj wspólności) 

Lp. 
1. 

1 1 /2 

WSPÓLNOŚĆ 
USTAWOWA 
MAJĄTKOWA 
MAŁŻEŃSKA2, 
3, 4 

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, 
imię ojca, imię matki) 

MIECZYSŁAW OLIWA , LEONARD, MARIA  

Lp. 2. --- Nr podstawy 
wpisu 

Lista wskazań udziałów w prawie 
(numer udziału w prawie/ wielkość 
udziału/rodzaj wspólności) 

Lp. 
1. 1 1 /2 

WSPÓLNOŚĆ 
USTAWOWA 
MAJĄTKOWA 
MAŁŻEŃSKA2, 
3, 4 

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, 
imię ojca, imię matki) 

BARBARA OLIWA , KAZIMIERZ, HELENA  

Lp. 3. --- Nr podstawy 
wpisu 

Lista wskazań udziałów w prawie 
(numer udziału w prawie/ wielkość 
udziału/rodzaj wspólności) 

Lp. 
1. 2 1 /2 

WSPÓLNOŚĆ 
USTAWOWA 
MAJĄTKOWA 
MAŁŻEŃSKA2, 
3, 4 

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, 
imię ojca, imię matki) 

WALDEMAR MILUNIEC , MARIAN, ALICJA  

Lp. 4. --- Nr podstawy 
wpisu 
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Lista wskazań udziałów w prawie 
(numer udziału w prawie/ wielkość 
udziału/rodzaj wspólności) 

Lp. 
1. 2 1 /2 

WSPÓLNOŚĆ 
USTAWOWA 
MAJĄTKOWA 
MAŁŻEŃSKA2, 
3, 4 

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, 
imię ojca, imię matki) 

ELŻBIETA MILUNIEC , KAZIMIERZ, BRONISŁAWA  

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU 
Nr 
podstawy 
wpisu 

 

UMOWA PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO, 1989-12-22; 13, /00004908/ 
(tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt, położenie dokumentu - numer księgi 
wieczystej) 

2 

DZ. KW.//00003402/89/, 1989-12-22 00:00:00, 1989-12-22 00:00:00, NIE 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu) 
UMOWA SPRZEDAŻY, 1990-09-04; 6 
(tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt) 

3 

DZ. KW.//00002374/90/, 1990-09-04 00:00:00, 1990-09-04 00:00:00, NIE 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu) 
UMOWA SPRZEDAŻY, 2001-04-03; 8 
(tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt) 

4 

DZ. KW.//00001527/01/, 2001-04-04 00:00:00, 2001-05-31 00:00:00, NIE 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu) 

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer wpisu 2 
Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE 

Treść wpisu 

OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z 
NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE O SYGN. AKT II KM 984/06 
NA UDZIALE NALE ŻĄCYM DO ELŻBIETY MILUNIEC I 
WALDEMARA MILUNIEC WYNOSZ ĄCYM 1/2 CZĘŚĆ 
PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO REWIRU II PRZY SĄDZIE 
REJONOWYM W BRZEGU 

6 

Lp. 2. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer wpisu 3 
Rodzaj wpisu INNY WPIS 

Treść wpisu 

PRZYŁĄCZENIE SIĘ KOLEJNEGO WIERZYCIELA DO 
TOCZĄCEJ SIĘ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI W 
SPRAWIE O SYGN. AKT KM 1816/16 NA UDZIALE 
NALEŻĄCYM DO ELŻBIETY MILUNIEC I WALDEMARA 
MILUNIEC WYNOSZĄCYM 1/2 CZĘŚĆ PRZEZ KOMORNIKA 
SĄDOWEGO REWIRU II PRZY SĄDZIE REJONOWYM W 
BRZEGU MACIEJA KOWALCZYKA 

Przedmiot wykonywania 
UDZIAŁ 1/2 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI 
NIERUCHOMOŚCI ELŻBIETY MILUNIEC I WALDEMARA 
MILUNIEC 

Inna osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną 
(nazwa, siedziba) 

Lp. 
1. 

ULTIMO NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, WROCŁAW 

8 

Komentarz do migracji 
Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego 
wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze 
wieczystej 

1 
--- 

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU 
Nr 
podstawy 
wpisu 
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WEZWANIE DO ZAPŁATY NALEŻNOŚCI, 984/06, 2006-12-14, KOMORNIK SĄDOWY REWIRU II PRZY 
SĄDZIE REJONOWYM W BRZEGU; 103 
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt) 

6 

DZ. KW./OP1B/00006715/06/001, 2006-12-15 11:59:32, 2007-03-01-09.39.05.180135, NIE, 86-90 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt) 
WEZWANIE DO ZAPŁATY W EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI Z DNIA 04-11-2016, KM 1816/16, 2016-
11-04, KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BRZEGU MACIEJ KOWALCZYK; 186 
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt) 

8 

DZ. KW./OP1B/00006094/16/001, 2016-11-04 12:28:14, 2016-12-13-14.05.58.562119, NIE, 184-185 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt) 

DZIAŁ IV - HIPOTEKA 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer hipoteki (roszczenia) 1 
Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA 

Suma (słownie), waluta 49720,00 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY 
SIEDEMSET DWADZIEŚCIA) EUR 

Odsetki (rodzaj) ZMIENNE 
Udział (numer udziału w prawie) Lp. 1. 2 

Pierwszeństwo Lp. 1. Z USTAWOWYM PIERWSZEŃSTWEM PRZED 
WSZYSTKIMI INNYMI WIERZYTELNOŚCIAMI 

Inne informacje NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W 
ZAŚWIADCZENIU BANKU 

Rodzaj zmiany Lp. 1. ZMIANA WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO 
Wierzyciel hipoteczny 
Inna osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną 
(nazwa, siedziba, REGON) 

Lp. 1. 
ULTIMO NIESTANDARYZOWANY 
SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
ZAMKNIĘTY, WARSZAWA, 14070153000000 

5, 7 

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU 
Nr 
podstawy 
wpisu 

 

ZAŚWIADCZENIE O UDZIELENIU KREDYTU, 2001-04-04, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA W 
WARSZAWIE ODDZIAŁ W OPOLU; 9 
(wskazanie podstawy, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt) 

5 

DZ. KW.//00003363/01/, 2001-07-24 00:00:00, 2001-10-17 00:00:00, NIE 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu) 
WYCIĄG Z KSIĄG RACHUNKOWYCH FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO ULTIMO 
NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, 
1291278581/709906/26208581, 2013-07-15, COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE; 122 
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt) 

7 

DZ. KW./OP1B/00004224/13/001, 2013-07-22 12:14:25, 2013-07-31-10.13.38.518128, NIE, 117-120,121 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt) 

 
Oświadczam, że dokonałam wglądu do Księgi Wieczystej w dniu 15.07.2018 r. Dane zawarte w 
niniejszym protokole są zgodne ze stanem faktycznym powyższej Księgi Wieczystej 
Sporządzający protokół: 
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Polisa ubezpieczeniowa 
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