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Wyciąg z operatu szacunkowego

: opolskieWojewództwo : opol§k
Powiat : nyski
Gmina : Nysa
Wieś : Przełęk 35/1

Ulica : -
Obręb : Prze|ęk
Nr działki gruntowej :

Powierzchnia gruntu :

K\il 53538

dz.345/16 k.m. 1

0,1600 ha

lokalu : 47,65 m2

Ok śt"ni" wańości rynkowej nieru-
chomości przeznaczonej do sprzeda-

iokal mieszkalny wraz z ułamkowąRodzai nieruchomości

83.550,00 złoszacowana wartość nieru-

R.ZF'C ZO ZN |WCA MAJĄTKOWY
mgr inż. Miroslaw Hryćków

urrrawnienia Nr 1320

Uprawnienia autora operatu

podnis rzeczoznawcv



1. ZLECENIODAWCA WYCENY

Gmina Nysa.

2. AUTOR OPRACOWANIA

Rzęczoznawca majątkowy - mgr inź, Mirosław Hryćków zam. 48-303 Nysa
ul. Korczaka 6/13.
Uprawnienia Ministra Gospodarki Przestrzemej i Budownictwa Nr 1320.

3. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU WYCENY
Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny wraz z ułamkową częścią gruntu.
Lokal oznaczony Nr 1 zlokalizowany jest w Przełęku 35, gmina Nysa.-
Zakres opracowania obejmuje :

1. ułamkową część dzińki gruntowej
wa własności,

Nr 345116, stanowiącą przedmiot pra-

2. lokal mieszkalny, stanowiący odrębny od gruntu przedmiot prawa włas-
ności.

4. OKRESLENIE CELU WYCENY

Celem wyceny jest okeślenie wartości rynkowej nieruchomości dla aktualne-
go sposobu uźytkowania (WRU) - przeznaczonej do sprzed,aży w trybie
bezprzetargowym na rzęcz najemcy.
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5. PODSTAWY FORMALNE, MATERIALNO-PRAWNE wYcE_
NY ORAZ ŻP(OWI, DANYCH MERYTORYCZNYCH

Umowa na wykonanie wyceny.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywitny (Dz. U. Nr 16 z
1964r., poz.93 z późn. zmianami i przepisami wykonawczymi).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
0.t. DZ. U. Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z póżn- zmianami).
Ustawa z dnia 24 czetwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. Nr 85z 1994 r., poz. 388 z późn. zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 21 wrzęśnia 2004 roku w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzatia operatu szacunkowego
(Dz. U. Nr 207 z 2004 r-, poz,2109 z późn. zmianani).
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny P.F.S.R.M..
Własne informacje rynkowe zebranę z aktów notarialnych transakcji
faktycznie zaistniałych na rynku, stanowiące bank danych ,r""roriu-"y.
Wyniki inwentaryzacji i oględzin nieruchomości sporządzonych przez
autora wyceny w dniu 1.07.2012r..
Zaświadczenię o samodzielności lokalu mieszkalnego z 9.07 .2012 r,.
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Miej scowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Materiały geodezyjne.

6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZE-
CZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

DŃa sporządzenia wyceny : 22.08,2012 r..
Wartość rynkową nieruchomości określono na dzień 22.08.2012 r,.
Stan nieruchomości określono na dzień I.07.20|2 r..
Data dokonania oględzin nieruchomości : 1.07.2012 r..

10.

1l.

7. OPIS r OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

7,1. STAN PRAWNY NIERUCHOM)ŚCI

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nysa.
W skład nieruchomości wchodzą :

1. ułamkowa część działki gruntowej Nr345/16, jako przedmiot prawa
własności. Działka pod Nr jednostki rejestrowej G.179, z k.m. i 1oUręb

_ Przełęk) posiada powierzchnię 0,1600ha i księgę wieczystą o Ni S:irS,
2. lokal mieszkalny, stanowiący odrębny od grrrntu przedmiot prawa włas-

ności.

7, 2. S TAN T E CHNICZNO-UżYTKqWY NIERaCE oMoŚC r

7.2.1. Opis dzialki gruntorvej

Działka, na której znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny z wy-
cenianym lokalem, położona jest we wsi Przełęk 35, gmina Nysa.
Przełęk położony jest kilka kilometrów w kierunku półudniow}m od Ny-
9y, pzy drodze wojewódzkiej Nr 41 1 Nysa-GłuchołaŻy.
Działka usytuowana jest w pośredniej części wsi i sąsiaduje z budyŃami
mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz zabudowaniami o charakterze usługo-
wo-produkcyjnym.
Działka jest kształtu regularnego, uzbrojona w przyłącze energetyczne nis-
kiego napięcia, wodę, kanalizacj ę i przyłącze telekomunikacyjie '
Dojazd do nieruchomości jest dobry.
Połozenie nieruchomości należy uznaó za dość korzystne.

7.2.2. Opis techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Charaktervstyka oqólna budynku

Budynek wolnostojący
Technologia budowy : tradycyjna
Dane podstawowe techniczno-użl.tkowe :



- powięrzchnia uż}.tkowa - 264,90 Ń
Liczba kondygnacji nadziemnych : 2
Podpiwniczenie : całkowite
Program użlkowy : lokale mieszkalne
Rok budowy : 193 6
Ilośó mieszkań w klatce : 4

Charakterystyka techniczna budłnku

- fundamenty - ławy kamienno-ceglane
- ściany piwnic - mulowane z cegły pełnej
- ściany nośne zewnętrzne - murowane z cegły pełnej
- ściany nośne wewnętrzne - murowane z cegły pełnej
- stropy - drewniane, Kleina
- schody - drewniane dwubiegowe
- ściany działowe - murowane z cegły dziurawki
- dach - wielospadowy z więżbą drewnianą kryty dachówką ceramiczną
- stolarka - okna drewniane. drzwi drewniane
- posadzki - betonowe, terakota, deski, wykładzina dywanowa
- tynki wewnętrzne - gładkie cementowo-wapienne malowane farbą

emulsyjną i olejną
- tynki zewnętrzne - nakrapiane cementowo-wapienne
- instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna, telefoniczna

stan technicznv budvnku

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono:
- budynek jest w średnim stanie technicznym
- ściany w stanie dobrym
- konstrŃcja i pokrycie dachu w stanie średnim
- instalacje dzialają sprawnie
- obiekt jest przystosowany do pełnionej fuŃcji

7.2.3. Opis lokalu

Lokal mieszkaln),35/1
Powierzchnia uźy,tkowa - 47 ,65 m2
Położenie w budynku : parler
Ilość pomieszczeń: 5 (1 pokój, kuchrria, łazienka, 2 przedpokoje)
Pomieszczenia przynależne: piwnica - ż0,55 m2
Ogrzewanie : piecowe

Krrclmia
Powierzchnia - 11,45 m2
Wykończenie ścian - tyŃ gładki cementowo-wapienny malowany farbą

emulsyjną płytki ceramiczne
Wykończenie podłóg - wykładzina PCV
Kuchenka - gazowa (gaz z btttli)
Ciepła woda - z piecyka węglowego



Wentylacja - grawitacyj na

Łazienka
Powierzchnia - 5,50 m2
Wykończenie ścian - tynk gładki cementowo-wapienny malowany farbą

emulsyjną i olejną
Wykończenie podłóg - posadzka cementowa
Wlposaźenie - wanna, sedes, umywalka
Ciepła woda - z piecyka węglowego
Wentylacja - grawitacyjna

Przedpokój 1

Powierzchnia - 6,60 m2
Wykończenie ścian - tynk gładki cementowo-wapienny malowany farbą

emulsyjną boazęria
Wykończenie podłóg - wykładzina PCV

Przedpokój 2
Powierzchnia - 5,10 m2
Wykończenie ścian - tyŃ gładki cementowo-wapienrry malowany farbą

emulsyjną boazeria
Wykończenie podłóg - wykładzina PCV

Pokój
Powierzchnia - 19,00 m2
Wykończenie ścian - tyŃ gładki cementowo-wapienny malowany farbą

emulsyjną
Wykończenie podłóg - deski

stan techniczny lokalu

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono:
- lokal jest w średnim stanie techlicznym
- tynki wewnętrzne w stanie dobrym
- stolarka okienna w stanie średnim
- instalacje dzialają sprawnie
- standard wykończenia jest średni

7.3. PRZEZNACZENIE W PLĄNIE MIEJSCOWYM

Zgodnie ze studium uwaruŃowań i kieruŃów zagospodarowan ia prze-
strzennego gminy Nysa nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy
mieszkaniowej i zagrodowej.
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8. METODOLOGIA wYcENY
Zgodnie ze Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych war-
tośó ryŃowa stanowi najbardziej prawdopodobną jej cenę moźliwą do
uzyskania na rynłu przy przyjęciu następujących założeń:
1. strony umowy są od siebie niezalężne i działają w sposób racjonalny,

nie kierując się szczególnymi motywami
2. mają stanowczy zamiar zawarcia umowy
3. są świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na wańośó

nieruchomości
4. nie działają w sytuacji przymusowej
5. upłynął okres niezbędnego wyeksponowania nienrchomości na r}rnku,

przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy oraz czas potrzebny do wyne-
gocjowania warunków umowy, biorąc pod uwagę charakter nierucho-
mości i stan ryŃu.

Do określania wartości rynkowej nieruchomości stosuję się podejście porów-
nawcze lub podejście dochodowe.
Wyceny dokonano podejściem porównawczym, metodąporówrywania parami.

Podejście porównawcz€ opiera się na założęniu, że wartość rynkowa nieru-
chomości pozostaje w bezpośredniej relacji do cen konkrrrenc}jnych nieru-
chomości porównawczych. Wafiość rynkowa jest wynikiem analizy rynku
danego typu nieruchomości i porównywania sprzedanych nieruchomości z
obięktem szacowania. Okeślenie wartości ryŃowej nieruchomości wymaga
zręa|izowania pewnej procedury :

wybór nieruchomości porównawczych,
określenie zestawu cech do porównywania i wybór jednostki porównaw-
cze.1,

alaliza i weryfikacja danych o obiektach porównawczych,
korygowanie cen nieruchomości porównawczych z tltułu występujących
róż-ric w waftościach cech obiektu i przedmiocie szacowania,
określenie wańości nieruchomości szacowanej.

9. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO
NIERUCHOMOŚCI

Przystępując do analizy rynku przyjęto następujące założenia..
1 . rodzaj ryŃu
2. obszar rynku
3, okres monitorowania cen - lata 2010 -2012
4. określenie rynkowych cech nieruchomości, niezbędnych do określenia

wartości ryŃowej nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.
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Analiza ryŃu dolyczyła transakcji lokali mieszkalnych wraz z ułamkową
częścią gruntu, dla których przedmiotem sprzedaży był grunt jako przed-
miot prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności.
Obszar rynku obejmuje tereny gmin Nysa i Głuchołazy.
Informacje o transakcjach uzyskano z aktów notarialnych.
W okresie monitorowania rynku przeprowadzono kilkanaście transakcji
nieruchomości porównywalnych.
Analiza ekonomiczna rynku wskazuj e na większy popl nad podażą. Jedno-
cześnie należy stwierdzić, że potencjał rozwojowy rynłu jest przeciętny,
poziom zamożności potencjalnych nabywców w większości średni.
Jako nieruchomości porównawcze przy wycerrie lokalu mieszkalnego wraz
z ułanrkową częścią gruntu przyjęto 18 nieruchomości,

1. Rep. NrA:357/2012 - 24.01.2012r.

Lokal mieszkalny - Goświnowice Szkolna 28/9
Program użytkowy :2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Goświnowice
Loka|izacja szczegółowa - korzystna
Powierzchnia uź}tkowa - 59,90 m2
Stan techniczny - dobry
Połoźenie w budynku - II piętro
Funkcjonalność i standard - średnie
Cena - 2.454,09 ńlm2

2. Rep. NrA:4710/201l _ 12.08.2011 r.

Lokal mieszkalny - Kępnica 104/2
Program użytkowy: 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Kępnica
Lokalizacja szczególowa - dość korzystna
Powierzchnia uż},lkowa - 28,40 mŻ
Stan techniczny - średni
Połoźenie w budynłu - parler
Furrkcjonalność i standald - średnie
Cena - 7.408,45 złlmz

3, Rep. NrA:1949/201I - 28.07.20Ilr.

Lokal mięszkalny - Goświnowice Kolejowa 1712
Program użylkowy : 2 pokoje, kuchnia, łazieŃa, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Goświnowice
Lokalizacja szczegółowa - korzystna
Powierzchnia użlkowa - 49,40 m2
Stan techniczny - średni
Połoźenie w budynku - I piętro
Funkcjonalność i standard - średnie
Cena - 1;700,40 złlm2



4. Rep. NrA: 1343/201l - 24.05.201Ir.

Lokal mieszkalny - Hajduki Nyskie 4414

|r9ąam użytkowy : 2 pokoje, kuchnia, łazieŃa, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Hajduki Nyskie
Lokalizacja szczególowa - dośc korzystna
Powierzchnia użl4kowa - 65,50 mŻ
SLan techniczlly - średn i
Położenie w budynku - I piętro
Funkcjonalność i standard - średnie
Cena - 1.7 55,73 ń/m2

5. Rep. NrA:550/2011 - 8.03.2011 r.

Lokal mieszkalny - Goświnowice Polna27Al6
|r9sram użytkowy :4 pokoje, kuchnia, łazieŃa, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Goświnowice
Lokalizacja szczegółowa - korzystna
Powierzchnia uż}tkowa - 76,10 m2
Stan techniczny - dobry
Położenie w budynku - II piętro
Funkcjonalność i standard - średnie
Cęna - 2.496,71 złlm2

6. Rep. Nr A : 1256/2011 - 7.03.2011 r.

Lokal mieszkalny - Kępnica 108ł4
!.9e1?. uźytkowy : 3 pokoje, kuchnia, łazietka, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Kępnica
Lokalizacja szczegóIowa - dośc korzystna
Powierzchnia użykowa - 56,80 m)
Stan techniczny - średni
Położenie w budynku - I piętro
Funłcjonalnośó i standard - średnie
Cęna - 1.408,45 złlmŻ

7. Rep. NrA:57212010 - 27.12.2019r.

Lokal mieszkalny - Goświnowice Kolejowa 3/3

|r9ąln użytkowy: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Goświnowice
Lokalizacja szczegółowa - korzystna
Powierzchrria uż}tkowa - 54,00 m2
Stan techniczny - dobry
Położenie w budynku - I piętro
Funkcjonalnośó i standard - średnie
Cena - 2.40'/,41 złlm2



8. Rep. NrA:1407/201l - 23,02.2011 r.

Lokal mieszkalny - Biała Nyska Parkowa 1/6
Program użytkowy : 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Biała Nyska
Lokalizacja szczegółowa - dośó korzystna
Powierzchnia użlkowa - 59,28 m2
Stan techniczn; - średn i
Położenie w budyŃu - II piętro
Funkcjonalność i standard - średnie
Cena - 1.349,53 złlm2

9. Rep. Nr A : 3428/2011 - l2.12.20tl r.

Lokal mieszkalny - Nowy Świętów 122i6

|rogram uż}tkowy :2 pokoje, kuchnia, łazieŃa, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Nowy Świętów
Lokalizacj a szczegółowa - korzystna
Powierzchnia użl.tkowa - 52,35 m2
Stan teclrniczny - dobry
Połoźenie w budynku - I piętro
Funkcjonalnośó i standard - śrędnie
Cena - 7.9t0,22 złlm2

10. Rep. NrA:5560/2011 - t6,11.2011 r.

Lokal mieszkalny - Charbielin 136/1
Program użytkowy : 2 pokoje, kuchnia, łaztenka, przedpokój
Lokalizacj a ogólna - Charbielin
Lokalizacja szczegółowa - korzystna
Powierzchnia uż}tkowa - 54,65 Ń
Stan techniczny - dobry
Położenie w budynku - parter
Funkcjonalnośó i standard - wysokie
Cena - 2.56l,'/6 złlm2

ll. Rep. NrA:2811/201l - 5.10.2011 r.

Lokal mieszkalny - Jarnohówek i06/2
Program użltkowy : 2 pokoje, kuchnia, łazieŃa, przedpokój
Lokaiizacja ogólna - Jamołtówek
Lokalizacja szczegółowa - dość korzystna
Powierzchnia uż}tkowa - 56,ó0 m2
Stan techniczny - dobry
Połoźenie w budynku - I piętro
Funkcjonalność i standard - średnie
Cena - I.236,75 zł/m2



12. Rep. NrA:5311/2011 - 19.10.2011 r.

Lokal mieszkalny - Pokzywna 48Cl6

|.9gl* użl,tkowy : 3 pokoje, kuchnia, łazieŃa, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Pokz}rłłra
Lokalizacja szczególowa - dośc korzystna
Powierzchlia uż},tkowa - ó5,50 m2
Stan techniczny - dobry
Położenie w budyŃu - pafier
Funkcjonalność i standard - średnie
Cęna - 1.603,05 zł/mz

13. Rep. NrA:2590/2011 - 23.09.2011 r.

Lokal mieszkalny - Nowy Świętów 124ł6
|r9g|1- użytkowy :2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Nowy Świętów
Lokalizacja szczegołowa - korzystna
Powierzchnia uż}tko\ła - 35,86 m2
Stan techrriczny - dobry
Położenie w budyŃu - II piętro
FuŃcjonalność i standard - średnie
Cena - 1.]28,95 złlmz

14. Rep. NrA:1503/2011 - 1.06.20t1 r,

Lokal mieszkalny - Konradów 159/10

|r9ąlm użytkowy : 2 pokoje, kuchnia, łazieŃa, przedpokój
Lokalizacja ogólna - Konradów
Lokalizacja szczególowa - dośc korzystna
Powierzchnia uż),lko\^a - 60,24 m)
Stan technic7ny - śred ni
Położenie w budyŃu - parter
Frrnkcjonalnośó i standard - średnie
Cena - 996,02 zł/m2

15. Rep. NrA:5476/2011 - 13.06.2011 r.

Lokal mieszkalrry - Nowy Świętów 124Cl5

|.9glu- użytkowy :4 pokoje, kuchnia, łazien]<a, przedpokój, WC
Lokalizacja ogólna - Nowy Świętów
Lokalizacj a szczegółowa - korzystna
Powierzchnia uź}tkowa - 71,79 mŻ
Stan techniczny - średni
Połoźenie w budynku - parter
Funkcjonalność i standard - średnie
Cena - 7.114,36 zł/mz
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16. Rep. Nr A : 2804/2011 - 17.05,2011 r,

Lokal mieszkalny - Nowy Las l07l1
Program uźl,tkowy : 3 pokoje, kuchnia, łazięŃa, przedpokój

Lokalizacja ogólna - Nowy Las
Loka|izacja szczegółowa - dośó korzystna
Powierzcńnia uZytkowa - 87 ,36 m2

Stan techniczny - dobry
Położenie w budyŃu - pafier
FuŃcjonalnośc i standard - średnie
C ena - I.579"67 zllm'

17. Rep. NrA:123912011 - 25.03.2011 r,

Lokal mieszkalny - Nowy Świętów 9/1

Program użytkowy : 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój

Lokalizacja ogólna - Nowy Swiętów
Lokalizacja szczegółowa - korzystna
Porł ierzchnia uż},lkowa - 7l.q8 m'
Stan techniczny - dobry
Położenie w budynku - I piętro
Funłcjonalność i standard - średnie
Cena - 1.528"20 złlm'

18, Rep. Nr A : 566/2010 - 19.02.2010 r.

Lokal mieszkalny - Konradów 159/1

Program użl,tkowy : 3 pokoje, kuchnia, łazieŃa, przedpokój

Lokalizacja ogólna - Konradów
Lokalizacja szczegółowa - dośó korzystna
Powierzchnia użytlowa - 17 ,73 mŻ

Stan techniczny - dobry
Położenię w budynku - pater
I-unkcjonalnośc i standard - średnie
C ena - I.672.46 z|lm'

Jeden m2 powierzchni uźl,tkowej jest jednostką porównawczą przy w-
cenie lokaii mieszkalnych. Ceny transakcyjne wńają się w przedziale

od 996,02 do 2.5fi.,7 ÓzłimŻ irozpiętoś ć'\,565,7 4 złlm\,

Szczegółowa analiza rynku nieruchomości wykazuje rozpiętość wag;

- lokalizacja - 30%

- powierzchnia użltkowa - 10%

- stan techniczny - 30%
- położenie w budynku - l0%
- funkcjonalnośó i standard , 20%
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10. WYCENA WARTOŚCI NIERUCI{OMOŚCI

Na podstawie analizy aktów notarialnych:
- u.talono elementy rynku lokalnego i główne atrybuty rynkowe ceno-

twórcze,
- oceniono wpływ poszczególnych cech róźnicujących na ceny (wagi

cech),
- *vt.""" 3 lokale mieszkalne uznane za porównywalne i zestańono

parami,

Cn,,* C^in : 2,567,76 - 996,02 : 1,565,74 złlmz

Określenie wielkości poprawek w zł

L.p. Cecha rynkowa
Procentowy

wptyw cechy na
wartość

Kwotowy wpływ
cechy na war-

tość

1. Lokalizacja 30 469,,72

2. powierzchnia użŃowa 10 156,57

J. Stan techrriczny 30 469,72

4. Położenie w budynku 10 156,5,7

5. Fńkcjonalność i standard ż0 313,15

Razem 100 1.565,73

L.p. Cechy rynkowe

Kwotowy
wplyw cechy

wzl Obiekt 1 Obiekt 4 Obiekt 7

1. Lokalizacja 469,72 -234,86 -234,86

2. Powierzchnia uźytkowa 156,5,7

3. Stan techniczny 469,12 -234,86 -234,86

4. Położenie w budyŃu I56,51 -104,38 -I56,5,7 -156,57

5. FuŃcj onalnośó i standard 3 13,15

Suma I.565,73 -574,10 -156,51 -6ż6,29

C"na t m' pow. użltkowej
lokalu norównawczego w zł 2.454,09 1.155,,l3 2.40,7,4t

C"na l m' pow. użl,tkowej
szacowanego lokalu w zł 1 .879,99 1.599,16 1.,781,,l2

Średnią wańość 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o p,u,

47165ł wraz z ułamkową częścią gruntu obliczono wg formuĘ średniej

arltmetycznej cen poprawionych nieruchomości porównywalnych :

W (1 m2 p.u.) = (1.879,99 + 1.599,16 + 1.781,Iż)l3

W (1 m2 p.u.) = |.753,42 zł



l2

Wartość rynkową nieruchomości oszacowano na kwotę :

W = 83.550,00 zł

słownie : osiemdziesiąt trzy tysiące pięóset pięódziesiąt zł

OBLICZENIE UDZIAŁU LOKALU \il CZĘŚCIACH
DYNKU I GRUNCIE

U = PliP6

gdzie :

U - udział w częściach wspólnych budyŃu i gruncie

Pt - powierzcbnia użltkowa lokalu i pomieszczeń przynaleźnych

Pd - powierzchnia użytkowa budyŃu i pomieszczeń ptzynależnych

P, - 47.65 mŻ 20,55 mŻ - 68,20 *2
po - zoą,qo m2 l 104.36 mŻ - 369.26 m2

U:68,ż01369,ż6: 0,185

Udział 1okalu w częściach wspólnych budynku i gruncie wynosi 185/1000,

OBLICZENIE \ilARTOŚO RYNKOWEJ UŁAMKO\ilEJ CZĘSCI
GRUNTU

Średnia ryŃowa wartośó 1 m2 gruntu zabudowanego budyŃami mieszkalnymi

wielorodzinnymi, stanowiącego przedmiot prawa własności, zlokalizowanego w

rejonie wycenianej nieruchomości, wynosi 30,00 zł.

Wartośćrynkowąułamkowejczęści(185/1000)działkigruntowejNr345/16
o powieruchni 1.600 m' oszacowano na kwotę :

W : 8.880,00 zł

słownie : osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt z) ń2yq<<\/.ą-,,ZMlRosŁAW\94\
tżl HRYćKófru \-4
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WYNIKI KOŃCOWE WYCENY

Analizuj ąc otrzymane wyniki w procesie szacowania nieruchomości należy

stwierdŹió, że na jej wartość ryŃową ma wpłlr,v przede wszystkim lokali-
zacja nieruchomości, stan techniczny budyŃu i lokalu, funkcjonalnośó oraz

powierzchnia i położenie w budyŃu.-Biorąc 
to pod uwagę, jak również lokalny rynek nieruchomości, proponuję

jako podstawę do negocjacji, przyjąć wańość nieruchomości oszacowaną
przy zastosowaniu podej ścia porórłnawczego:

W : 83.550,00 zł

słownie : osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt zł

w tym wartość ułamkowej części gruntu :

W = 8.880,00 zł
słownie : osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł

KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE

- Operat szacunkowy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa otaz

standardam i zawodovrrymi.
- Niniejsza \^Tcena możę być wykorzystana jedynie w celu określonym w

operacie.
- Zgodrie ze Standardami Zawodowymi Rzęczoznawców Majątkowych

zisIrzega się wykorzystywanie operatu do innych celów, powielanie lub
publikowanie całości lub części bez zgody rzeczozna,wcy.

- Wszystkie informacje o nieruchomości uzyskane przez autora opęTatu

wykorzystane zostały w dobrej wierze i dla potrzeb niniejszego opraco-

wania.
- Dokumenty wykorzystane w opracowaniu :uznaluo za wykonane zgodnie

z obowiązującymi przepisami i poprawne pod względem mer}torycznym,
- Z operaIl sporządzono wycią i przekazano do właściwego urzędu,

13. ZAŁĄCZNIKI

- zaświadczenie o samodzielności lokalu,
- wypis uproszczony z rejestru gruntów,
- !\ryrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

- rzut lokalu i pomieszczeń przynależnych.

12.
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