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Przedmiotem opracowania jest nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 29,
położony na VI piętrze (tj. 7. kondygnacji nadziemnej w budynku), wielolokalowego
budynku mieszkalnego przy ulicy Manganowej nr 7A we Wrocławiu (53-441). Budynek
pięcioklatkowy (numery bram/klatek schodowych: 7-7a-8-8a-9), o ośmiu
kondygnacjach nadziemnych, w całości podpiwniczony, położony jest na zamkniętym
osiedlu trzech budynków wielorodzinnych zrealizowanych w ramach inwestycji
„Osiedle Spiżowe” wykonanej w latach 2006-2008, przez dewelopera „Triada-Dom” s.j.
z siedzibą w Trzebnicy. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta
nr WR1K/00227783/9 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.
Zgodnie z zapisami przywołanej księgi, powierzchnia lokalu wynosi 68,59 m², na którą
składa się powierzchnia pokoju, pokoju z aneksem kuchennym i przedpokojem,
łazienki z WC i WC i przedpokoju. Udział w prawie współwłasności do nieruchomości
wspólnej, którą stanowi działka oraz części budynku i urządzeń, nie służące do
wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, wynosi: 31/10000
(tj. 0,31%). Inwentaryzacja lokalu wykonana podczas oględzin nieruchomości
potwierdziła przytoczone wyżej zapisy z księgi wieczystej w zakresie powierzchni, jak
również wymaga uszczegółowienia w zakresie struktury pomieszczeń. Jest to lokal
dwupoziomowy (dwukondygnacyjny), w którym na niższym poziomie znajduje się pokój
z aneksem kuchennym i przedpokojem, WC oraz klatka schodowa, zaś na wyższym
poziomie (poddaszu), dokonano podziału otwartej przestrzeni na dwa pokoje, łazienkę
i korytarz. Lokal rozkładowy, z wejściem na niższym poziomie, jednostronny, z oknami
w kierunku wschodnim, posiada dwa balkony, po jednym na każdym poziomie, z
pomieszczeniami na wyższym poziomie w części ograniczonymi połacią dachu. Lokal
znajduje się w dobrym stanie technicznym i standardzie wykończenia, wyposażony jest
w instalację elektryczną, wod.-kan., centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
zdalaczynnej, domofonową, teletechniczną, zamontowana została kanalizacja; brak w
lokalu instalacji gazowej. Budynek z przedmiotowym lokalem znajduje się w granicach
nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/17 o łącznej
powierzchni 1,6717 ha (tj. 16.717 m²), AM-11 obręb Grabiszyn we Wrocławiu
(miejscowość Wrocław, województwo: dolnośląskie), dla której prowadzona jest księga
wieczysta nr WR1K/00163246/6. Zabudowę nieruchomości stanowią trzy
ośmiokondygnacyjne budynki wielorodzinne, położone przy ulicy Manganowej 4-4a-55a, Manganowa nr 6-6a oraz Manganowa 7-7a-8-8a-9, w których znajduje się łącznie
321
mieszkań,
posiadające
podziemny
garaż
wielostanowiskowy
oraz
zagospodarowany teren wewnętrzny.
Zgodnie ze zleceniem Witolda Sicińskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, celem operatu szacunkowego jest wykonanie
czynności niezbędnych do opisu i oszacowania wartości przedmiotowej nieruchomości
w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie o sygn. akt KM 1600/20

wartość prawa własności
do nieruchomości
(netto)
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1. Podstawy sporządzenia operatu szacunkowego
1.1. Zlecenie Witolda Sicińskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, skierowane do Józefa Kobyłeckiego - biegłego
sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (polisa obowiązkowego ubezpieczenia
o.c. rzeczoznawcy majątkowego nr 1022792515), w postępowaniu egzekucyjnym o
sygnaturze akt KM 1600/20, do wykonania czynności niezbędnych do opisu i oszacowania
wartości nieruchomości lokalowej ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00227783/9,
stanowiącej lokal mieszkalny położony: 53-441 Wrocław, ulica Manganowa 7A/29
1.2. Oględziny nieruchomości przeprowadzone w dniu 10 lipca 2020 roku (z udziałem
Komornika Sądowego Witolda Sicińskiego oraz dłużnika, pana Marka Kuszej), podczas
których dokonano oceny stanu techniczno-użytkowego przedmiotowej nieruchomości,
wykonano pomiary inwentaryzacyjne lokalu, uzyskano informacje o budynku i lokalu od
jego mieszkańca.
1.3. Księga wieczysta nr WR1K/00227783/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaKrzyków; wg stanu na dzień 06-08-2020 r. (w załączeniu protokół z badania księgi ze
strony internetowej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych),
1.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Gajowice we
Wrocławiu, uchwalony Uchwałą Nr XLI/2534/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29-092005 r.
1.5. Akty prawne regulujące zagadnienia stanowiące tematykę objętą opinią:
1.5.1. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360,
ze zm.),
1.5.2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
65 ze zm.),
1.5.3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie
szczegółowego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1263 ze zm.);
1.5.4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z
późniejszymi zamianami),
pomocniczo/metodologicznie
1.5.5. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) wraz ze Standardami Zawodowymi
Rzeczoznawców Majątkowych (SZRM), uchwalonymi przez Radę Krajową Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w szczególności:
KSWP 1 – Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa,
KSWP 3 – Operat szacunkowy,

1.6. Dane dotyczące nieruchomości zgromadzone i udostępnione przez Zarząd Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.
1.7. Wewnętrzna baza cen i opisu nieruchomości, dostępna w ramach umowy o współpracy
stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych MCN
1.8. Literatura:
1/ „Nieruchomości – problematyka prawna”, Gerard Bieniek, Stanisław Rudnicki, wydanie 2, wydane przez
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005 rok
2/ Podręcznik Doradcy Majątkowego – wycena i zużycie nieruchomości zabudowanych, wydane przez Instytut
Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2002;
3/ Wycena Nieruchomości, zasady i procedury, wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005;
4/ „Szacowanie nieruchomości” pod redakcją Jerzego Dydenki, wydane przez Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa 2006 rok

2. Przedmiot operatu szacunkowego
Przedmiotem opracowania jest nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 29,
położony na VI piętrze (tj. 7. kondygnacji nadziemnej w budynku), wielolokalowego budynku
mieszkalnego przy ulicy Manganowej nr 7A we Wrocławiu (53-441). Budynek pięcioklatkowy
(numery bram/klatek schodowych: 7-7a-8-8a-9), o ośmiu kondygnacjach nadziemnych, w całości
podpiwniczony, położony jest na zamkniętym osiedlu trzech budynków wielorodzinnych
operat szacunkowy w sprawie o sygn. akt KM 1600/20
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zrealizowanych w ramach inwestycji „Osiedle Spiżowe” wykonanej w latach 2006-2008, przez
dewelopera „Triada-Dom” s.j. z siedzibą w Trzebnicy.
Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00227783/9
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Zgodnie z zapisami przywołanej
księgi, powierzchnia lokalu wynosi 68,59 m², na którą składa się powierzchnia pokoju, pokoju z
aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienki z WC i WC i przedpokoju. Udział w prawie
współwłasności do nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka oraz części budynku i
urządzeń, nie służące do wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych,
wynosi: 31/10000 (tj. 0,31%). Inwentaryzacja lokalu wykonana podczas oględzin nieruchomości
potwierdziła przytoczone wyżej zapisy z księgi wieczystej w zakresie powierzchni, jak również
wymaga uszczegółowienia w zakresie struktury pomieszczeń. Jest to lokal dwupoziomowy
(dwukondygnacyjny), w którym na niższym poziomie znajduje się pokój z aneksem kuchennym i
przedpokojem, WC oraz klatka schodowa, zaś na wyższym poziomie (poddaszu), dokonano
podziału otwartej przestrzeni na dwa pokoje, łazienkę i korytarz.
Lokal rozkładowy, z wejściem na niższym poziomie, jednostronny, z oknami w kierunku
wschodnim, posiada dwa balkony, po jednym na każdym poziomie, z pomieszczeniami na
wyższym poziomie w części ograniczonymi połacią dachu. Lokal znajduje się w dobrym stanie
technicznym i standardzie wykończenia, wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan.,
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zdalaczynnej, domofonową, teletechniczną,
zamontowana została kanalizacja; brak w lokalu instalacji gazowej.
Budynek z przedmiotowym lokalem znajduje się w granicach nieruchomości wspólnej
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/17 o łącznej powierzchni 1,6717 ha (tj. 16.717 m²), AM-11
obręb Grabiszyn we Wrocławiu (miejscowość Wrocław, województwo: dolnośląskie), dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00163246/6. Zabudowę nieruchomości stanowią
trzy ośmiokondygnacyjne budynki wielorodzinne, położone przy ulicy Manganowej 4-4a-5-5a,
Manganowa nr 6-6a oraz Manganowa 7-7a-8-8a-9, w których znajduje się łącznie 321 mieszkań,
posiadające podziemny garaż wielostanowiskowy oraz zagospodarowany teren wewnętrzny.

3. Cel operatu szacunkowego
Zgodnie ze zleceniem Witolda Sicińskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, celem operatu szacunkowego jest wykonanie czynności
niezbędnych do opisu i oszacowania wartości przedmiotowej nieruchomości w postępowaniu
egzekucyjnym z wniosku wierzyciela: Getin Noble Bank S.A. z/s Warszawa, przeciwko: Marek
Kuszej zam. 53-441 Wrocław, ulica Manganowa 7a/29 [sygn. akt KM 1915/20]

4. Stan przedmiotu wyceny
4.1. Stan prawny
Ustalenie stanu prawnego dokonano na podstawie zapisów w księdze wieczystej nr KW
WR1K/00227783/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych, według stanu na dzień 21 sierpnia 2020 roku (protokół z badania
w załączeniu).
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4.2. Stan techniczno – użytkowy
Opis przedmiotowej nieruchomości sporządzono na podstawie oględzin nieruchomości
przeprowadzonych w dniu 4 lipca 2020 roku i udzielonych wówczas informacji.
Lokal został udostępniony przez pana Marka Kuszej – dłużnika, oględziny odbyły się w
obecności Komornika Sądowego Witolda Sicińskiego.
Opis ogólny lokalizacji i stanu otoczenia
Wrocław – stolica województwa dolnośląskiego –
jest miastem rozpoznawalnym i identyfikowanym w Europie,
a także na świecie, zaliczany jest do najstarszych i
najpiękniejszych miast w Polsce.
Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku przy
ulicy Spiżowej, na północnych obrzeżach osiedla Gajowice,
w dzielnicy Fabryczna, w centralnej części miasta, w
obrębie jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta –
ulicy Grabiszyńskiej. Budynek oddalony jest o ok. 100m na
północ od ulicy Grabiszyńskiej, na odcinku między ulicą
Zaporoską, a Stalową, w odległości ok. 2,5km od Rynku, ok. 1,5km od jednego z najwyższych
budynków w Polsce „Sky Tower” (zakończenie budowy) i ok. 1,0km od pl. Legionów i większości
wrocławskich Sądów.
Orientacyjne położenie zaznaczono na poniższej mapie.

Położenie to oznacza korzystną lokalizację, zarówno przez wzgląd na dostęp do
szerokiego rynku pracy, usług (w tym publicznych) i handlu, znajdujących się w wielu
placówkach w centrum miasta, a także do komunikacji publicznej i jednocześnie z możliwością
korzystania z terenów zielonych i rekreacyjnych, których pozbawione jest ścisłe centrum miasta.
W otoczeniu występują zarówno budynki o funkcji mieszkaniowej (budownictwo
wielorodzinne – pozostałą zabudowa Osiedla Spiżowego, a także średniowysokie bloki
mieszkalne (z lat 60-70), jak również przedwojenne kamienice, a także o funkcji użytkowej
(punkty i placówki handlowe, usługowe, oświatowe, biurowe, gastronomiczne, hotele oraz
obiekty sakralne i szpitalne). Są to obiekty zarówno z początku XX wieku, jak i późniejsze
(powojenne), często zabytkowe o atrakcyjnej formie architektonicznej, ale także budynki
powojenne, które stanowią bloki osiedli mieszkaniowych, wybudowanych głównie w latach 70tych XX wieku i później. Charakterystycznym sąsiedztwem jest okazały kościół pw. św. Elżbiety
oraz położona w sąsiedztwie placówka medyczna chorób płuc (dawny szpital gruźliczy i chorób
płuc). Nieco dalej znajduje się znana we Wrocławiu cukiernia „Spychały”, a także dwie linie
kolejowe wraz z wiaduktami nad ulicą Grabiszyńską, stadion piłkarski Śląska Wrocław,
rekreacyjny nasyp ziemny – Wzgórze Gajowickie (tzw. „Górka Pafawag”), zabudowa
przemysłowo-usługowa wzdłuż ulicy Grabiszyńskiej, w coraz większym stopniu wypierana przez
zabudowę wielorodzinną i usługową. W promieniu do ok. 2 km znajduje się centrum handlowe
„Borek” przy al. Hallera, oraz wspomniany wcześniej najwyższy w Polsce budynek mieszkalny, w
ramach kompleksu mieszkalno-biurowo-handlowo-usługowo-rekreacyjnego „Sky Tower”.
operat szacunkowy w sprawie o sygn. akt KM 1600/20
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Poza zabudową w nieodległym sąsiedztwie teren zagospodarowany jest jako także jako
niewielkie skwerki użytków zielonych (w tym teren przyszpitalny) i miejsca postojowe do
parkowania samochodów, co korzystnie wpływa (podnosi) walory użytkowe stanu otoczenia.
Najbliższą zabudowę stanowią wielorodzinne budynki mieszkalne (inwestycje deweloperskie
oraz bloki powojenne i kamienice przedwojenne).
Budynki w otoczeniu odznaczają się zróżnicowanymi walorami architektonicznymi oraz
stanem techniczno-użytkowym, w tym estetyką. Dla budynków nowych są to parametry
korzystne, dla budynków starszych, mniej korzystne, choć wykonywane remonty i
termomodernizacje podnoszą cechy użytkowe budynków starszych.
Położenie budynku w układzie komunikacyjnym miasta jest bardzo korzystne. Dojazd do
budynku możliwy jest od strony ulicy Manganowej oraz Spiżowej. Ulica Manganowa (i Spiżowa)
łączy się z główną arterią komunikacyjną miasta – ulicą Grabiszyńską – ulicą dwujezdniową,
dwupasową (w obu kierunkach) z wydzielonym torowiskiem tramwajowymi, co gwarantuje
dogodne połączenie z pozostałą częścią miasta, w tym wykorzystując komunikację publiczną,
gdyż w obrębie tego skrzyżowania znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe.
Ulica Manganowa posiada nawierzchnię z kostki betonowej, a Spiżowa nawierzchnię
brukowcową. Spiżowa posiada obustronne chodniki, jest ulicą o średnio intensywnym natężeniu
ruchu samochodowego, a poziom hałasu nie stanowi uciążliwości, odmiennie jak z ulicy
Grabiszyńskiej. Powyższe stanowi, iż dostęp do budynku (dojazd) jest wygodny, choć z uwagi
na niewielką szerokość ulicy Manganowej, oddalenie od ulicy Spiżowej (miejscowo ulica
jednokierunkowa) obsługa komunikacyjna jest utrudniona i odbywa się przez fragment terenów
niezabudowanych, przewidzianych pod zabudowę. Otoczenie umożliwia i zapewnia
umiarkowanie dogodne wygodne warunki do parkowania samochodów, przy czym z uwagi na
dogęszczenie zabudowy w okolicy, odczuwalne są braki miejsc postojowych. Tą cechą
najbliższe otoczenie zbliżone jest do terenów położonych w ścisłym centrum miasta.
Opisane wyżej cechy stanowią, iż lokalizację ogólną i położenie bezpośrednie budynku z
przedmiotowym lokalem należy ocenić korzystnie.
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Przeznaczenie w planie zagosp odar owania przestrzenneg o
Nieruchomość położona jest na terenie dla którego obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Gajowice we Wrocławiu, uchwalony
Uchwałą Nr XLI/2534/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29-09-2005 r.
Zgodnie z rysunkiem planu (poniżej) nieruchomość położona jest na terenie
oznaczonym symbolem „4 MWU” – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Szczegóły uwarunkowań planistycznych znajdują się w przywołanej uchwale.

Nieruchomość gruntowa jest zagospodarowana zgodnie z planem, oznaczona w
ewidencji gruntów i budynków symbolem B – tereny mieszkaniowe.
Opis techniczno – użytkowy ni eruchomości wspóln ej (działka/bud ynek)
Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr
29 – położony jest na VI piętrze (tj. 7,0 kondygnacji
nadziemnej)
budynku
mieszkalnego
wielolokalowego, przy ulicy Manganowej nr 7a we
Wrocławiu (zdjęcie na stronie tytułowej).
Budynek stanowi część zamkniętego i
ogrodzonego osiedla stanowiącego zespół trzech
ośmiokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych,
zrealizowanych w ramach inwestycji „Osiedle
Spiżowe”, wykonanej w latach 2006-2008, przez
dewelopera „TriadaDom” s.j. z siedzibą w
Trzebnicy. Zabudowę nieruchomości stanowią trzy
ośmiokondygnacyjne
budynki
wielorodzinne,
położone przy ulicy Manganowej 4-4a-5-5a,
Manganowa nr 6-6a oraz Manganowa 7-7a-8-8a-9,
w których znajduje się łącznie 321 mieszkań,
posiadające podziemny garaż wielostanowiskowy
oraz
zagospodarowany
teren
wewnętrzny.
Charakterystycznym elementem osiedla jest
nowoczesna
architektura,
związana
z
zastosowaniem
materiałów
wykończeniowych
elewacji, brył – w tym zwieńczonego ćwierćkolistym
dachem krytym blachą. Zagospodarowanie terenu
przy budynkach zdominowane jest wewnętrzną komunikacją, w tym wjazdem z podziemnego
parkingu oraz urządzoną zielenią (trawniki, krzewy i drzewa iglaste liściaste w różnym wieku).
Budynek z przedmiotowym lokalem znajduje się w granicach nieruchomości wspólnej
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/17 o łącznej powierzchni 1,6717 ha (tj. 16.717 m²), AM-11
operat szacunkowy w sprawie o sygn. akt KM 1600/20
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obręb Grabiszyn we Wrocławiu (miejscowość Wrocław, województwo: dolnośląskie), dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00163246/6.
Budynek z przedmiotowym lokalem został wybudowany na początku XXI wieku
(zakończenie inwestycji w 2008 r.) i od tego czasu jest w niezmiennej formie architektonicznej.
Przestrzennie budynek stanowi bryłę prostopadłościenną zwieńczoną płaskim dachem krytym
papą, z tym, że przy ścianach frontowej i tylnej dach jest zaokrąglony (ćwierćkolisty), jest kryty
blachą i posiada wbudowane okna połaciowe. Budynek w rzucie o kształcie zbliżonym
prostokątna, z występami w linii elewacji frontowej i tylnej, wynikającą m. in. z umiejscowienia
klatek schodowych, także balkonów i tarasów. Budynek o nowoczesnej architekturze, posiada
elementy formy i detalu architektonicznego, które podkreślają styl współczesnego budownictwa.
Budynek oddalony jest od ulicy Spiżowej i Manganowej o ok. 100-150 m (znajduje się w drugiej
linii zabudowy, we wnętrzu międzybudynkowym) i zorientowany jest równolegle do ulicy
Spiżowej. Wejście główne na klatkę schodową znajduje się w ścianie wschodniej, w poziomie
otaczającego terenu. Teren przed wejściem stanowi komunikację wewnętrzną, jako parking z
pasem pieszo-jezdny, wykonany z kostki betonowej oraz urządzona zieleń, czy zadaszone
osłony miejsc gromadzenia odpadów.

zdjęcie lotnicze z kierunku zachodniego i południowego (źródło: www.google.pl)

zdjęcie lotnicze z kierunku wschodniego i północnego (źródło: www.google.pl)

Budynek o standardowych rozwiązaniach układu funkcjonalnego, z rozwiązaniami układu
w typie klatkowego, z pięcioma klatkami schodowymi i dźwigiem osobowym w każdej z nich. W
poziomie piwnic znajduje się podziemny garaż wielostanowiskowy oraz pomieszczenia
gospodarcze/techniczne, zaś powyżej – począwszy od parteru (w poziomie ok. 1 m powyżej
poziomu terenu) oraz na wyższych kondygnacjach znajdują się lokale mieszkalne, przy czym na
VI piętrze (7 kondygnacji) znajdują się lokale dwupoziomowe (dwukondygnacyjne), łącznie w
budynku jest 125 lokali. Wysokość poszczególnych kondygnacji jest standardowa, a najwyższy
poziom ograniczony jest skosami dachu i wysokością w świetle od niespełna 0,9 m do 2,6 m.
Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej, jednej z typowych stosowanych w
dzisiejszym budownictwie. Budowa rozpoczęła się w 2006 roku i zakończyła w 2008 roku.
Rozwiązania techniczno-użytkowe budynku stanowią: posadowienie bezpośrednie na
żelbetonowej płycie fundamentowej, mury fundamentowe monolityczne żelbetonowe, podobnie
operat szacunkowy w sprawie o sygn. akt KM 1600/20
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jak elementy konstrukcyjne wyższych części budynku (słupy, nadproża, wieńce, balkony), ściany
zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków gazobetonowych, kominy z elementów systemowych i
murowane cegły, stropy i stropodach monolityczne żelbetonowe, stropodach konstrukcji
żelbetowej kryty papą, a w części zaokrąglonej posiadający pokrycie z blachy. Elewację budynku
stanowi tynk strukturalny na warstwie ocieplenia, barwiony, z boniowaniem, oraz miejscowo z
elementami ozdobnymi. Schody wewnętrzne o konstrukcji żelbetonowej, dwubiegowe powrotne,
ze spocznikami, wykończone płytkami terakota, tak jak i posadzki na klatce schodowej. Ściany
klatki schodowej malowane i wykończone tynkiem gładkim, malowanym, stolarka okienna i
drzwiowa z PVC; stan utrzymania – bardzo dobry. Budynek wyposażony jest w przyłącza do
wszystkich sieci infrastruktury technicznej (sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna,
teletechniczna, ciepłownicza), a ponadto posiada windę. Stan techniczny budynku jest bardzo
dobry, stwierdzono normatywne zużycie techniczne, wynikające z kilkuletniego okresu jego
istnienia i użytkowania. Brak oznak (objawów) zagrażających dalszego bezpiecznego
użytkowania budynku (brak spękań, zarysowań, odkształceń, korozji biologicznej, czy
osiadania). Budynek wybudowano z użyciem nowych materiałów i nowoczesnych technologii,
jest utrzymany na bardzo dobrym poziomie i nie wymaga jakichkolwiek remontów, za wyjątkiem
ewentualnych drobnych napraw bieżących, związanych głównie naprawą uszkodzeń z
pierwszego okresu eksploatacji i zasiedlaniem.
opis lokalu mieszka lnego – pr zedmiotowej nieruchom ości lokalowej
Przedmiotem
opracowania
jest
nieruchomość
nazwa
powierzchnia
lp
pomieszczenia
użytkowa
lokalowa – dwupoziomowy lokal mieszkalny nr 29 z wejściem
poziom niższy (VI piętro/7 kondygnacja)
na VI piętrze (tj. 7. kondygnacji nadziemnej w budynku),
pokój z an. kuchennym
wielolokalowego
budynku
mieszkalnego
przy
ulicy
1
31,10 m²
i przedpokojem
Manganowej nr 7a we Wrocławiu (53-441).
2
klatka schodowa
3,44 m²
Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga
3
WC
1,75 m²
wieczysta nr WR1K/00227783/9, prowadzona przez Sąd
razem
36,29 m²
Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Zgodnie z
poziom wyższy (VII piętro/8 kondygnacja)
zapisami przywołanej księgi, powierzchnia lokalu wynosi
4
pokój
9,68 m²
5
pokój
11,25 m²
68,59 m², na którą składa się powierzchnia pokoju, pokoju z
6
łazienka z WC
4,52 m²
aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienki z WC i WC i
7
korytarz
6,44 m²
przedpokoju. Udział w prawie współwłasności do
razem
32,30 m²
nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu oraz
brak
pom. przynależne
części budynków i urządzeń, nie służące do wyłącznego
87/10000
udział
w
nier.
wspólnej
użytku właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych,
powierzchnia razem
68,59 m²
wynosi: 31/10000 (tj. 0,31%). Inwentaryzacja lokalu
68,59 m²
POWIERZCHNIA
wg
KW
wykonana podczas oględzin nieruchomości potwierdziła
przytoczone wyżej zapisy z księgi wieczystej w zakresie powierzchni, jak również wymaga
uszczegółowienia w zakresie struktury pomieszczeń. Jest to lokal dwupoziomowy
(dwukondygnacyjny), w którym na niższym poziomie znajduje się pokój z aneksem kuchennym i
przedpokojem, WC oraz klatka schodowa, zaś na wyższym poziomie (poddaszu), dokonano
podziału otwartej przestrzeni na dwa pokoje, łazienkę i korytarz.
Lokal rozkładowy, z wejściem głównym na niższym poziomie, w bliskim sąsiedztwie windy,
jednostronny, z oknami w kierunku wschodnim, posiada dwa balkony, po jednym na każdym
poziomie, oraz pomieszczeniami na wyższym poziomie w części ograniczonymi połacią dachu.
Wejście do lokalu odbywa się z klatki schodowej (część nieruchomości wspólnej) do
przedpokoju połączonego z aneksem kuchennym i pokojem dziennym, z niego do WC oraz
przez klatkę schodową, w której znajdują się schody zabiegowe, na wyższy poziom. Na nim
znajduje się korytarz z odrębnym wejściem do dwóch pokoi oraz do łazienki z WC.
Pomieszczenia lokalu zajmują frontową część kondygnacji, są dość ustawne, dość przestronne i
odpowiedniej wielkości, stałej standardowej wysokości na niższym poziomie (ok. 2,6 m) i
zmiennej (przy ścianie zewnętrznej) na wyższym poziomie (od 0,86 m do ok. 2,6 m).
Lokal, w dacie przeprowadzonych czynności oględzin, znajdował się w dobrym stanie
technicznym i standardzie wykończenia.
Posadzka w przedpokoju i części aneksu kuchennego, a także pomieszczeń sanitarnych
wykonana jest z płytek terrakota (także na balkonach), w pozostałej części z deski barlineckiej i
operat szacunkowy w sprawie o sygn. akt KM 1600/20
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paneli podłogowych. Ściany pomieszczeń są murowane i otynkowane (tynk/gładź gipsowa),
malowanie farbami emulsyjnymi z elementami dekoracyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych
ściany oblicowane są także płytkami glazurowanymi, podobnie jak w części kuchennej. Sufity,
tak jak ściany – otynkowane i malowane, w części sufity obniżone (płyty g-k) z wbudowanym
oświetleniem. Przy drzwiach wejściowych do lokalu przedpokój od części salonu dziennego
oddzielony jest ścianką z luksferów. Komunikację między poziomami stanowią schody
wewnętrzne, zabiegowe, o konstrukcji i z wykończeniem drewnianym. Stan okładzin i powłok
malarskich jest dobry. Stolarkę okienną stanowią okna i drzwi balkonowe wykonane z ram PVC,
z szybami zespolonymi, termoizolacyjnymi, znajdujące się w bardzo dobrym stanie technicznoużytkowym, a także (na wyższym poziomie) okno połaciowe w ramach drewnianych. Parapety
wewnętrzne z konglomeratu kamiennego. Stolarkę drzwiową – drzwi wewnętrzne – stanowią
drzwi płytowe, w ościeżnicach regulowanych. Drzwi zewnętrzne (wejściowe do lokalu)
antywłamaniowe, pełne, blaszane gładkie z okleiną imitującą drewno. Całość wykończenia
lokalu odznacza się użyciem dobrej jakości materiałów, stosowanych aktualnie w budownictwie.
Wyposażeniem kuchni jest zlewozmywak oraz kuchenka elektryczna z pochłaniaczem, a
także pozostałe urządzenia kuchenne wbudowane w meble wykonane na wymiar. W łazience z
WC (na wyższym poziomie) zamontowana jest wisząca miska ustępowa na obudowanym
stelażu (typ geberitu), ozdobna umywalka z szafką oraz obudowana wanna, zaś w WC (na
niższym poziomie) znajduje się narożna umywalka i miska ustępowa zawieszona na stelażu (typ
geberitu). Rodzaj i stan armatury sanitarnej jest dobry, wskazuje normatywne zużycie
eksploatacyjne. W pokoju, korytarzu i przedpokoju znajdują się szafy wnękowe. Zaznaczyć
należy, iż wyposażenie (meble i urządzenia kuchenne) nie są częścią składową nieruchomości,
nie podlegają wycenie.
Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym i standardzie wykończenia, wyposażony
jest w instalację elektryczną (oświetleniową i gniazd wtykowych), wod.-kan., centralnego
ogrzewania uzbrojoną w grzejniki płytowe w pokojach (typ Purmo), dodatkowe drabinkowe w
łazience i ciepłej wody użytkowej zdalaczynnej (sieci miejskie), domofonową, teletechniczną,
zamontowana została kanalizacja; brak w lokalu instalacji gazowej. Wszystkie instalacje są
sprawne (wykonane próby).
ilustrację graficzną opisu lokalu stanowią zdjęcia zamieszczone w załączeniu.

Aktualny sposób użytkowania ni eruchomości
Lokal jest wykorzystywany zgodnie ze swoją funkcją – na cele mieszkaniowe.
Zgodnie z podanymi informacjami lokal jest zamieszkiwany przez właściciela – Marka
Kuszeja, a jeden pokój na wyższym poziomie zajmuje obywatelka Ukrainy wraz z małoletnim
dzieckiem i są oni zameldowani. Ich pobyt związany jest z najmem lokalu przez „HOME N” sp. z
o.o., (informacja przekazana ustnie) jednak bez pisemnej umowy. Miesięczne opłaty za lokal
ponosi wspomniana obywatelka Ukrainy.
Według oświadczenia nieruchomość jest ubezpieczona w T.U. PZU DOM (okazano
umowę nr 1006452983 zawarta na okres 16-05-2019 do 15-05-2020 r.) ze wskazaniem że
została przedłużona o kolejny rok, a ponadto, iż nie toczy się jakiekolwiek inne postępowanie
(administracyjne, sądowe) związane z nieruchomością.

4.3. Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego





Data sporządzenia opinii – 21 sierpnia 2020 r.
Data określenia wartości nieruchomości (poziom cen) – 21 sierpnia 2020 r.
Data określenia i uwzględnienia w wycenie stanu przedmiotu wyceny – 21 sierpnia 2020 r.
Data dokonania oględzin nieruchomości – 7 lipca 2020 r.
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5. Określenie sposobu wyceny
5.1. Rodzaj określanej wartości
Celem opinii jest oszacowanie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowej
– dwupoziomowego lokalu mieszkalnego nr 29 położonego na 7 kondygnacji w budynku
mieszkalnym przy ulicy Manganowej nr 7a we Wrocławiu, według aktualnych cen i stanu, w
związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna Witolda Sicińskiego.
Ponieważ nieruchomość jest wykorzystywana na cele mieszkaniowe, określana wartość
rynkowa będzie d la a k t u a ln e g o s p o s o b u u ż y t k o w a n ia W R U.
W oparciu o ustalenia wynikające z § 4 przepisu [1.5.2.] do określenia wartości rynkowej
nieruchomości stosuje się podejście porównawcze albo podejście dochodowe.

5.2. Uwarunkowania prawne i metodologia wyceny
W niniejszej opinii mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm./, które definiują zarówno
pojęcie wartości, a wraz z przepisami wykonawczymi, proces i sposób jej określania.
Wartość rynkową nieruchomości, przytaczając art. 151, ust. 1, 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.
Ponadto, z treści art. 154 ust. 2. wynika, że przy wyborze metody i techniki szacowania
nieruchomości rzeczoznawca majątkowy uwzględnia w szczególności:
- cel wyceny,
- rodzaj i położenie nieruchomości,
- przeznaczenie w planie miejscowym,
- stan nieruchomości
- dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.
Wyceny nieruchomości (art. 152 ust. 2) dokonuje się przy zastosowaniu podejść:
porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy
podejść poprzednich.
Najodpowiedniejsze dla przedmiotowej nieruchomości jest podejście porównawcze, które
polega (art. 153 ust. 1) na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta
odpowiada cenom jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu
rynkowego. Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy, które różnią te
nieruchomości i ustala się z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu.
Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli znane są ceny nieruchomości podobnych do
nieruchomości wycenianej. 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, a przypadku jego braku
zapisów studium lub decyzji o warunkach zabudowy, stopień wyposażenia w urządzenia
infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cechach
nieruchomości podobnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego /Dz. U. Nr 207, poz. 2109, z
późniejszymi zmianami/ wskazano (§ 4 ust. 2), że w podejściu porównawczym stosuje się metodę
porównywania parami, metodę korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej
rynku. Przy metodzie porównywania parami (§ 4 ust. 3) porównuje się kolejno przedmiotową
nieruchomość, której cechy są znane, z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem
obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz
cechy tych nieruchomości. Przy metodzie korygowania ceny średniej (§ 4 ust. 4) 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
operat szacunkowy w sprawie o sygn. akt KM 1600/20
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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 przypisanymi poszczególnym cechom
tych nieruchomości. Metoda analizy statystycznej rynku (§ 4 ust. 5) wykorzystuje metody analiz
statystycznych, ze zbioru cen transakcyjnych.
Normy zawodowe w dziedzinie szacowania nieruchomości stanowią standardy zawodowe.
W niniejszej opinii, korzystano w szczególności ze standardów wskazanych w punkcie 1.5.5.

6. Analiza i charakterystyka lokalnego rynku nieruchomości
W ostatnim dziesięcioleciu, za sprawą licznie prowadzonych inwestycji, aglomeracja
Wrocławia (w szczególności miasto Wrocław), zaliczana jest do najdynamiczniej rozwijających się
gospodarczo, technologicznie, naukowo i kulturowo regionów w Polsce, o czym świadczą mnogie
inwestycje na skalę europejską, wykorzystujące ponadprzeciętne walory lokalizacji w ujęciu
globalnym i zaplecza naukowego. Obserwuje się dynamiczny postęp w zakresie poprawy
infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Na wysokim poziomie odnotowano rozwój ośrodków
handlowo-usługowych, ponadprzeciętny rozwój rynku pracy oraz budownictwa jedno- i
wielorodzinnego, w tym inwestycji na skalę europejską.
W latach 2008-2015, głównie za przyczyną ogólnoświatowego kryzysu na rynku
finansowym, nastąpiło w Polsce zahamowanie dynamicznego rozwoju gospodarczego.
Zmniejszyła się liczba inwestycji, wiele zakładów i przedsiębiorstw obniżyło produkcję, a w
konsekwencji nastąpiło załamanie się rynku pracy. Wymienione czynniki bezpośrednio przeniosły
się na rynek nieruchomości. Zdecydowanie spadł popyt na rynku mieszkań (głównie rynek
pierwotny), ale także na pozostałe nieruchomości. Wówczas – odpowiednio dla słabego popytu, a
utrzymującej się podaży, korekcie uległy ceny nieruchomości.
Z ostatnich lat, a w zasadzie począwszy od 2016 roku, doniesienia medialne, potwierdzone
badaniami i analizami z rynku nieruchomości, informują o zakończonym kryzysie, a co istotniejsze
wskazują na wysoki rozwój gospodarki. Na rynkach kapitałowych występują wzrosty, produkcja
przemysłowa jest na jednym z najwyższych poziomów, bezrobocie zmniejsza się i jest najniższe
od wielu lat, a banki wprowadzają nowe oferty kredytów hipotecznych. Powyższe ma
potwierdzenie w danych ekonomicznych i gospodarczych, powoduje zwiększenie zainteresowania
nieruchomościami, a przez to rosnącymi ich cenami, w stosunku do wcześniejszych lat. Ceny
transakcyjne, wprost przenoszące się na wartość nieruchomości, odnotowywane w ostatnim
okresie przed datą sporządzenia operatu szacunkowego, są wykorzystywane w procesie
szacowania, a zatem nie uwzględniono zmian cen w czasie (trendu czasowego), jaki
odnotowywany jest w ostatnich latach.
Obserwuje się w okresie ostatnich miesięcy niepewność na rynku nieruchomości
spowodowanych istniejącymi i przewidywanymi zmianami gospodarczymi wywołanymi pandemią
koronowirusa, przy czym z ostatnich dni napływają doniesienia medialne o ustabilizowaniu się
sytuacji.
Wyceniana nieruchomość lokalowa – dwupoziomowy lokal mieszkalny o powierzchni 68,59
m², w strukturze którego są trzy pokoje, aneks kuchenny, klatka schodowa i korytarz, a także WC
oraz łazienka z WC. Lokal położony na najwyższych kondygnacjach budynku (tj. 7 i 8. kondygnacji
nadziemnej) wielolokalowego, nowo wybudowanego budynku mieszkalnego inwestycji „Osiedle
Spiżowe”, na osiedlu Gajowice we Wrocławiu, przy ulicy Manganowej, w odległości około 3 km od
Rynku Wrocławia. Lokal znajduje się w dobrym stanie techniczno-użytkowym, udział w prawach
do nieruchomości wspólnej wynosi 0,31 %, w tym prawo do korzystania z dwóch balkonów.
Nieruchomością wspólną jest grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia nie służące do
wyłącznego użytku właścicieli mieszkań.
W zakresie czynności związanych z opracowaniem opinii o wartości zawarta jest analiza
lokalnego rynku nieruchomości. Zdeterminowana jest ona rodzajem i położeniem nieruchomości,
przeznaczeniem nieruchomości w planie, informacjami o cechach i cenach zbytych nieruchomości
podobnych, a także celem sporządzenia operatu szacunkowego. Stąd też, przed przystąpieniem
do wyceny oraz po przeanalizowaniu cech nieruchomości wycenianej, przeprowadzono badanie
cen transakcyjnych nieruchomości na lokalnym rynku. Rynek ten określono:
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rodzajowo – nieruchomości lokalowe – lokale mieszkalne o zbliżonych cechach technicznoużytkowych (powierzchnia, układ, stan techniczny, standard wykończenia), położone
w budynkach o zbliżonych parametrach techniczno-użytkowych (nowo
wybudowanych budynkach deweloperskich);
obszarowo – teren obrębu geodezyjnego Grabiszyn, dopuszczono obręby sąsiednie oraz
obręby o podobnym stanie ekonomicznym przestrzeni,
czasowo – okres ostatnich dwunastu miesięcy od daty określenia wartości, ze szczególnym
uwzględnieniem ostatnich kilku miesięcy (roku),
podmiotowo – transakcje na wolnym rynku.
Na podstawie wykonanego rozpoznania rynku i jego analizy, w którą włączono także
przegląd aktualnych ofert, stwierdzono równowagę podaży z popytem (dane z biur obrotu
nieruchomościami, stała kwartalna ilość aktów notarialnych).
Sytuacja wcześniej wspomnianego ogólnoświatowego kryzysu wpłynęła na ceny
(i wartości) nieruchomości, jak również w pewnym stopniu zmieniła postrzeganie atrakcyjności
nieruchomości. Zmniejszyła się na rynku ilość osób, które dysponując większym kapitałem
decydowały się na kupno nieruchomości traktując zakup jako swoistą lokatę kapitału, czy też (w
mniejszym stopniu), kierując się zakupem nieruchomości jako działania prestiżowego.
Odnotowywane w ostatnim okresie (czas kryzysu) załamanie na rynku nieruchomości przyczyniło
się do stagnacji, a ta poskutkowała coraz powszechniejszym stosowaniem przez sprzedających
„promocji”, polegających głównie na obniżaniu cen, które w negocjacjach sięgały nawet kilkunastu
procent.
Upływ czasu może być czynnikiem determinującym zmienność cen, jednak kluczowymi
czynnikami są parametry techniczno-użytkowe zbywanych nieruchomości (w przypadku tego
segmentu rynku nieruchomości), bowiem to niemal wyłącznie walory nieruchomości decydują o
cenie. Analiza cen odnotowanych na rynku a analizowanym okresie nie wykazuje, aby zachodziła
konieczność weryfikacji cen trendem spadkowym/wzrostowym bowiem takowy nie jest obecnie
obserwowany.
Płynność nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego opracowania oceniono jako
dość dobrą. Czas ekspozycji zawierać się może w przedziale od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Wiąże się to z reklamą i promocją oferty, a także czasem niezbędnym do negocjacji ceny i
finalizowaniem umowy. Na przyjęcie oferowanej ceny ma także wpływ polityki kredytowej banków,
która spowodowała, że dostęp do kredytowania inwestycji jest coraz bardziej dostępny, stopy
procentowe są na niskim poziomie (najniższym od lat), tak więc część nabywców może
decydować się na zakup nieruchomości włączając zewnętrzne finansowanie, choć kluczowa jest
tzw. „zdolność kredytowa”.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy odnotowano transfer praw do nieruchomości o
zbliżonych, lub mających analogię w podobieństwie cechach techniczno-użytkowych.
Wyznacznikiem są tutaj przede wszystkim cechy lokalizacyjne, powierzchni oraz cech technicznoużytkowych budynków w których znajdują się lokale i samych lokali. Za przykład mogą służyć
podane poniżej, w tabeli nr 1, odnotowane na wolnym rynku transakcje. Z uwagi na możliwość
identyfikacji nieruchomości (w przypadku podania pełnego adresu, czy oznaczenia geodezyjnego)
zdecydowano, iż zostaną podane wybiórcze dane uniemożliwiając identyfikację nieruchomości
wybranych do porównania. Szczegółowe informacje o tych nieruchomościach znajdują się w
aktach rzeczoznawcy i w uzasadnionych przypadkach zostaną ujawnione.
Tabela nr 1 - transakcje (akty notarialne) porównawcze nieruchomości lokalowych – lokali mieszkalnych o porównywalnych
cechach techniczno-użytkowych z nieruchomością wycenianą.

lp

data
transakcji

lokalizacja
- ulica -

powierzchnia
lokalu
[ m2 ]

skład pomieszczeń

cena transakcyjna
[ zł ]

jednostkowa cena
transakcyjna
[ zł/m2 ]

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7

2020-07-14
2020-06-09
2020-06-05
2020-05-27
2020-05-20
2020-05-15
2020-04-28

Saperów
Inżynierska
Hallera al.
Gajowicka
Mosiężna
Sokola
Stalowowolska

68,6
91,6
57,2
55,77
58,18
58,25
62,8

2p, pP, k, ł,
2p, pP, ł, aK, + antres.,
3p, pP, k, ł
3p, pP, k, ł,
3p, ,ak, ł, wc, korytarz,
2p, pP, k, ł,
3p, pP, k, ł,

600.000
807.560
507.300
405.000
445.000
392.000
470.000

8.746
8.816
8.869
7.262
7.649
6.730
7.484
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2020-04-20
2020-03-27
2020-03-26
2020-03-25
2020-03-24
2020-03-16
2020-03-10
2020-03-09
2020-03-06
2020-02-28
2020-02-17
2020-02-12
2020-02-06

Jemiołowa
Racławicka
Krucza
Grochowa
Pretficza
Krucza
Grabiszyńska
Szczęśliwa
Żeglarska
Manganowa
Krucza
Pereca
Stalowa
średnia

63,55
87,48
55,77
63,55
95,22
59,56
66,7
57,9
70,5
56,77
68,27
63,01
102,08

3p, pP, k, ł, wc,
3p, pP, k, ł, wc
2p, pP, k, ł,
3p, pP, k, ł
4p, pP, k, ł, wc
3p, pP, k, ł,.
p, ł, aK, antresola
2p, pP, k, ł,.
3p, k, ł
2p, pP, k, ł,
2p, pP, k, ł,
3p, pP, k, ł, wc
3p, pP, k, ł, spiżarnia,

446.000
690.000
415.000
390.000
678.000
480.000
533.000
430.000
554.000
440.000
530.000
460.000
823.000

68,1 m²

7.018
7.888
7.441
6.137
7.120
8.059
7.991
7.427
7.858
7.751
7.763
7.300
8.062

Cśr - średnia arytmetyczna z cen jednostkowych

7.669 zł/m²
7.669 zł/m²

Cmax - maksymalna cena jednostkowa

8.869 zł/m²

Cmin - minimalna cena jednostkowa

6.137 zł/m²

średnia

współczynnik Cmax / Cśr
współczynnik Cmin / Cśr

1,157
0,800

Obliczono średnią jednostkową cenę transakcyjną oraz wskazano jednostkową cenę
maksymalną i jednostkową cenę minimalną.
Obliczono współczynniki, relacji najwyższej ceny do ceny średniej (większa o ponad 15 %)
oraz najniższej ceny do ceny średniej (mniejsza o przeszło 20%).
Przybliżając cenę minimalną oraz cenę maksymalną oraz spełniając wymogi narzucone do
obligatoryjnego stosowania przy szacowaniu nieruchomości w podejściu porównawczym,
metodzie korygowania ceny średniej, opisano cechy nieruchomości, w których wystąpiły skrajne
ceny:


N i e r u c h o m oś ć o n aj n i ż s z ej ce n i e: C m i n = 6 . 1 3 7 z ł / m 2 ( p o z . 1 1 , t a b. 1)

Akt notarialny Rep. A nr 1156/2020 z 25-03-2020 r., zawarty na wolnym rynku, z udziałem osób fizycznych.
Nieruchomość lokalowa zlokalizowana w budynku wielolokalowym przy ulicy Grochowej (ok. 1,0 km od
przedmiotowej nieruchomości). Lokal mieszkalny położony na I piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i
przedpokoju o łącznej powierzchni 63,55 m² oraz przyległym balkonem. Udział w nieruchomości wspólnej 8,42%.
Budynek murowany z końca XX w. w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi. Budynek o
typowej architektonicznie bryle, z dachem płaskim, krytym papą, znajduje się w dobrym stanie technicznym, klatka
schodowa dość estetyczna. Mieszkanie o typowym układzie funkcjonalnym, w dość dobrym stanie technicznym.
Cena transakcyjna: 390.000 złotych, cena jednostkowa: 6.137 zł/m²


N i e r u c h o m oś ć o n aj w y ż sz e j c e n i e: C m a x = 8.869 zł/m² ( p o z . 7 , t a b . 1 )

Akt notarialny Rep. A nr 781/2020 z 05-06-2020 r. zawarty na wolnym rynku, z udziałem osób fizycznych.
Nieruchomość lokalowa zlokalizowana w budynku wielolokalowym przy alei Hallera (ok. 1,5 km od
przedmiotowej nieruchomości). Lokal mieszkalny położony na 4 kondygnacji, składający się z 3 pokoi, kucheni, łazienki i
przedpokoju o łącznej powierzchni 57,2 m² oraz balkonu. Udział w nieruchomości wspólnej niespełna 2%. Budynek
murowany z końca XX w. w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi. Budynek o typowej
architektonicznie bryle, z dachem płaskim, krytym papą, znajduje się w dobrym stanie technicznym, klatka schodowa
dość estetyczna. Mieszkanie o typowym układzie funkcjonalnym, w bardzo dobrym stanie technicznym.
Cena transakcyjna: 507.300 złotych, cena jednostkowa: 8.869 zł/m²

Analizując dane z tabeli nr 1 wyróżniono cechy różniące nieruchomości. Uznano, że
zestawione nieruchomości różnią się, cechami określonymi jako:



L o k al i zacj a n i eruch om oś ci :
Charakter ulicy przy której położony jest budynek z usytuowaniem względem sieci komunikacyjnej i dostęp
komunikacyjny do budynku, wraz z możliwością parkowania, położenie w strefach lokalnej atrakcyjności,
wynikającej z charakteru sąsiedztwa i stanu otoczenia, nasycenia w lokale użytkowe – punkty handlowe i
usługowe; urządzenie terenu bezpośrednio przy budynku, wpływ najbliższego otoczenia na walory użytkowe
nieruchomości, jak obecność terenów zielonych (rekreacyjnych, placów zabaw) lub terenów
niezagospodarowanych, czy stanowiących uciążliwe sąsiedztwo (zakłady przemysłowe, sklepy monopolowe),
także odległość od nich.
skala ocen cechy:
bardzo dobre → najkorzystniejsze warunki wg każdego z ww. kryteriów
dobre
→ dobre warunki wg każdego z ww. kryteriów
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średnie
złe







→ przeciętne warunki wg każdego z ww. kryteriów
→ niekorzystne warunki wg każdego z ww. kryteriów

Stan techniczno-użytkowy budynku:
Rok budowy, stan techniczno-użytkowy budynku, technologia budowy (rodzaj materiałów konstrukcyjnych),
ocena zużycia poszczególnych elementów budynku na trwałość budynku, ocena dbałości o budynek, stopień i
potrzeby przeprowadzania koniecznych prac remontowych i naprawczych, wyposażenie budynku w instalacje i
urządzenia, estetyka wykonanych prac wykończeniowych, atrakcyjność architektoniczna budynku,
skala ocen cechy:
bardzo dobry → najkorzystniejsze warunki wg każdego z ww. kryteriów
dobry
→ dobre warunki wg każdego z ww. kryteriów
średni
→ przeciętne warunki wg każdego z ww. kryteriów
zły
→ niekorzystne warunki wg każdego z ww. kryteriów

Wielkość mieszkania,
Powierzchnia użytkowa lokalu (ocena cechy jest odwrotnie proporcjonalna do powierzchni mieszkania), istnienie
pomieszczeń przynależnych i ich powierzchnia, co ma wpływ na udział nieruchomości w prawach do
nieruchomości wspólnej, która oznacza koszty związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej,
skala ocen cechy:
bardzo dobry → do 60 m²
dobry
→ 60 m²↔75 m²
średni
→ 75 m²↔90 m²
zły
→ powyżej 90 m²

Funkcjonalność mieszkania:
Układ funkcjonalny - rodzaj i wzajemny układ pomieszczeń w lokalu, możliwości korzystnego zagospodarowania
powierzchni (ustawność), ilość przestrzeni (wysokość lokalu), obecność pomieszczeń przechodnich, możliwość
korzystania z balkonu/tarasu/ogródka, oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, inne czynniki wynikające z
układu funkcjonalnego lokalu (np. okna z dwóch stron budynku, pomieszczenia bez dostępu światła
naturalnego)
skala ocen cechy:
bardzo dobra → najkorzystniejsze warunki wg każdego z ww. kryteriów
dobra
→ dobre warunki wg każdego z ww. kryteriów
średnia
→ przeciętne warunki wg każdego z ww. kryteriów
zła
→ niekorzystne warunki wg każdego z ww. kryteriów

 Stan techniczny lokalu
Jakość i stan użytych elementów i materiałów wykończeniowych – rodzaj stolarki okiennej, drzwiowej, materiał i
stan podłóg, okładzin i oblicowań ściennych, zakres prac wykończeniowych wykonanych lub niezbędnych do
przeprowadzenia w lokalu; wyposażenie w instalacje wewnętrzne, ich rodzaj, jakość i stan pozostałych
elementów wyposażenia, jak armatura sanitarna, meble zamontowane na stałe.
skala ocen cechy:
bardzo dobry → najkorzystniejsze warunki wg każdego z ww. kryteriów
dobry
→ dobre warunki wg każdego z ww. kryteriów
średni
→ przeciętne warunki wg każdego z ww. kryteriów
zły
→ niekorzystne warunki wg każdego z ww. kryteriów

 Położenie lokalu:

Usytuowanie lokalu na kondygnacji, w ocenie ukształtowanej większościowym odbiorem nabywców. Ocena
zmienna w przypadku występowania windy na klatce schodowej.
skala ocen cechy:
bardzo dobre → I piętro,
dobre
→ II piętro, parter i poddasze (z windą)
średnie
→ III piętro,
złe
→ IV piętro/poddasze (bez windy)

Pozostałe cechy pominięto, gdyż są takie same lub bardzo zbliżone dla wszystkich
porównywanych nieruchomości. Poszczególne atrybuty mają różne wagi, a zakres kwotowy
zawiera się w przedziale między ceną minimalną a maksymalną, z zestawienia w tabeli nr 1.
Analityczne wyliczenie wpływów poszczególnych atrybutów na cenę (wagi atrybutów) jest
niemożliwe ze względu na niewielką liczbę transakcji (do wykonania tego w sposób poprawny),
dlatego też posłużono się analizą preferencji nabywców nieruchomości – jakie wymagania
stawiają oni nieruchomościom, których szukają. Ponadto wykorzystano informacje i analizy własne
oparte na wywiadach z nabywcami i sprzedającymi nieruchomości. Częstotliwość występowania
poszukiwanych cech stanowi o wielkości wpływu tych cech na cenę (czyli ich wagę cechy).
Metoda ustalania cech w opinii wielu rzeczoznawców, w tym zajmujących się szkoleniami i
nauczaniem kolejnych pokoleń rzeczoznawców, jest zadaniem bardzo trudnym, bowiem może
prowadzić do wypaczonych wyników, odmiennych niż obserwacje zachowań uczestników rynku.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku ustalania wag wg pierwszego sposobu (tj. z
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przeprowadzaniem analizy i wykorzystaniem kilkuset transakcji), drugiego sposobu (tj. obserwacji i
wniosków z rynków równoległych). Ostatni, trzeci sposób, jest najpowszechniej stosowany
zarówno wśród teoretyków i praktyków, a wykorzystuje ekspercką wiedzę rzeczoznawcy. Owa
wiedza to przede wszystkim obserwacja rynku nieruchomości (m.in. ilość ogłoszeń, wyniki
przetargów (ogłaszanie kolejnych), długość ekspozycji nieruchomości, podaż, popyt, wywiady ze
sprzedającymi, z kupującymi, z pośrednikami, z miejscową ludnością, doświadczenia własne) oraz
własne wnioski wynikające ze znanych cen i cech nieruchomości (s. 311 „Szacowanie
nieruchomości” J. Dydenko). Jest to w pełni zbieżne z regulacjami określonymi w pkt. 3.8.
przywołanego wcześniej NI 1 (PKZW).
Na tej podstawie przyjęto wagi cech nieruchomości, stosownie do przyjętego doboru
nieruchomości podobnych. Uśrednione wagi cech kształtują się na poziomie:








L o k al i zacj a ogól n a:
S t an t ech ni czno-u ży t kowy budynku:
Wi el k o ś ć m i es zkani a:
Fu n k cj o n al noś ć m i e s zkani a:
S t an t ech ni czny l ok al u:
P o ł o żen i e l okal u:

20 %
20 %
15 %
15 %
15 %
15 %

6.1. Wybór metody szacowania
Stosownie do celu i przedmiotu opinii, stanu prawnego nieruchomości i wymogów
obowiązujących przepisów oraz uwzględniając dostępność zbioru danych z lokalnego rynku
nieruchomości w zakresie obrotu nieruchomościami lokalowymi, o czym pisano wcześniej, wyceny
dokonano przy zastosowaniu podejścia porównawczego.
Na podstawie ilości i analizy transakcji na nieruchomościach lokalowych – lokali
mieszkalnych, podobnych swymi cechami do nieruchomości przedmiotowej, zastosowano
m e t o dę k o r y g ow a ni a c e ny ś r e d n i e j .

7. Wycena wartości przedmiotowej nieruchomości
Przyjętą metodologią wyceny /wartość rynkowa prawa własności do przedmiotowej
nieruchomości [WN]/ jest określenie wartości jednostkowej powierzchni przedmiotowego lokalu
mieszkalnego [Wj] i pomnożenie jej przez powierzchnię lokalu, ujawnioną w księdze wieczystej
[P], zgodnie ze wzorem:
WN  W j  P
[1.]
Wartość jednostkowa poddana jest korekcie ceny średniej (średnia arytmetyczna),
wynikającej z indywidualnych cech (atrybutów) nieruchomości; powierzchnia lokalu jest ustalona,
wynosi 68,59 m².
Dobór nieruchomości podobnych, stanowiących podstawę do określenia wartości, został
określony w punkcie 6 niniejszego opracowania. Zestawiono je w tabeli nr 1. Wartość
skorygowana jest przez porównanie cech nieruchomości wycenianej (wcześniej wymienionych) w
stosunku do ustalonych przeciętnych (średnich) cech nieruchomości podobnych. Sam wpływ
czasu na zmianę cen transakcyjnych, opisany wcześniej, pominięto.
Określenie współczynników korygujących i wartości jedn ostkowej
Wartość jednostkowa wycenianej nieruchomości jest korektą jednostkowej ceny średniej
wyliczonej z próbki reprezentatywnej /z zestawienia w tabeli nr 1/, sumą współczynników
korygujących przypisanych poszczególnym atrybutom różniącym nieruchomości, co zgodne jest z
poniższym zapisem:
n

W j  C śr   ui  k

[ 2. ]

i 1

Cśr - średnia arytmetyczna cena jednostkowa
ui - współczynniki korygujące, odpowiadające rynkowym cechom nieruchomości
k - współczynnik korekcyjny z przedziału 0,9↔1,1, stosowany w szczególnie uzasadnionych przypadkach
n - liczba cech rynkowych
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Zakres sumy współczynników korygujących mieści się w przedziale:
n
C
C min
  ui  max
C śr
C śr
u 1

[ 3. ]

Cśr - średnia arytmetyczna cena jednostkowa z tabeli nr 1
Cmin - minimalna cena jednostkowa z tabeli nr 1
Cmax - maksymalna cena jednostkowa z tabeli nr 1

W tabeli nr 1 obliczono, że jest to przedział:

0,800 ↔ 1,157
Indywidualne zaś współczynniki korygujące, uwzględniając poszczególne wyodrębnione
cechy nieruchomości wpływające na wartość, obliczono i zestawiono poniżej:







Lokalizacja ogólna:
Stan techniczny budynku:
Wielkość mieszkania:
Funkcjonalność mieszkania:
Stan techniczny lokalu:
Położenie lokalu:

20 %___________________0,160↔0,231
20 %___________________0,160↔0,231
15 %___________________0,120↔0,173
15 %___________________0,120↔0,173
15 %___________________0,120↔0,173
15 %___________________0,120↔0,173

Zgodnie z założeniami, wycena polega na dokonaniu korekty ceny średniej nieruchomości
podobnych, zestawionych w tabeli nr 1, współczynnikami korygującymi wartości przypisanymi
poszczególnym cechom tych nieruchomości.
Dla wycenianego lokalu mieszkalnego, zważywszy wyodrębnione cechy przedmiotowej
nieruchomości oraz nieruchomości podobnych, ustalono następujące atrybuty cech:
1/ Lokalizacja ogólna
dobra – budynek położony na kameralnym i zamkniętym osiedlu mieszkaniowym na os. Osiedle
Spiżowe, z dość dogodnymi warunkami dojazdu (układ ważniejszych dróg w mieście), przy mniej
ruchliwej ulicy, nieopodal punktów handlowo-usługowych, z możliwością swobodnego parkowania
samochodów na wewnętrznym terenie. W nieco dalszej odległości znajdują się urzędy, budynki
użyteczności publicznej, istnieje także możliwości korzystania z dobrze urządzonego (i zamkniętego)
terenu rekreacyjnego przy budynku. W bliskiej odległości obiekty o funkcji mieszkalnej i niemieszkalnej o
zróżnicowanej estetyce, w tym obniżającej walory otoczenia. Wobec położenia nieruchomości
porównawczych ustalono atrybut tej cechy jako dobry.

2/ Stan techniczno-użytkowy budynku
dobry – budynek 12-sto letni, wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej i żelbetonowej (duża
trwałość), nie stwierdzono elementów kwalifikujących się do remontu, zużycie normatywne, w budynku
wszystkie instalacje, atrakcyjna architektura budynku oraz korzystnie wykończone i zagospodarowane
części wspólne (osiedle zamknięte).

3/ Wielkość mieszkania
dobra – lokal posiada powierzchnię 68,59 m², znajduje się w przedziale 60m²-75m², co jak ustalono w
punkcie 6 kwalifikuje ją to oceny „dobra”. Brak pomieszczenie przynależnego, choć do korzystania służą
dwa balkony. Nieduży udział (0,31%) nie powoduje znacznych koszów w utrzymaniu nieruchomości
wspólnej, zalicza się do porównywalnych z nieruchomości podobnych

4/ Funkcjonalność mieszkania
dobra – lokal dwupoziomowy, wejście do przedpokoju, a z niego do pokoju dziennego z aneksem
kuchennym i do WC, a przez klatkę schodową na wyższy poziom, gdzie z korytarza jest wejście do
dwóch pokoi i łazienki (z WC). Właściciel ma możliwość korzystania z dwóch balkonów. Mieszkanie
posiada okna w kierunku wschodnim, pomieszczenia są dość ustawne, właściwej powierzchni.

5/ Stan techniczny lokalu
dobry – mieszkanie kwalifikuje się do zamieszkania, w ogólnym dobrym standardzie wykończenia, co
zostało bliżej opisane w rozdziale 5.2.

6/ Położenie lokalu
dobre – lokal dwupoziomowy, z wejściem na VI piętrze (7 kondygnacja nadziemna), w budynku o 8
kondygnacjach, co jest podstawą do przypisania oceny dobrej.

Obliczenie sumy współczynników korygujących przedstawiono w tabeli nr 2
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Tabela nr 2 - określenie jednostkowej wartości rynkowej „Wj” prawa własności do przedmiotowej
nieruchomości określona w podejściu porównawczym, metodzie korygowania ceny średniej.
lp
1

rodzaj cechy rynkowej
[trzystopniowy przedział skali ocen]
2

zakres współczynnika
korygującego
/przedział/

atrybut
szacowanej
nieruchomości

obliczenie
współczynnika
korygującego

wartość
współczynnika

3

4

5

6

dobra

0,160 + 2/3×0,071

0,208

1

Lokalizacja ogólna

0,160↔0,231
/0,071/

2

Stan techniczno-użytkowy
budynku

0,160↔0,231
/0,071/

dobry

0,160 + 2/3×0,071

0,208

3

Wielkość mieszkania

0,120↔0,173
/0,053/

dobra

0,120+ 2/3×0,053

0,155

4

Funkcjonalność mieszkania

0,120↔0,173
/0,053/

dobra

0,120+ 2/3×0,053

0,155

5

Stan techniczny lokalu

0,120↔0,173
/0,053/

dobry

0,120+ 2/3×0,053

0,155

6

Położenie lokalu

0,120↔0,173
/0,053/

dobre

0,120+ 2/3×0,053

0,155

suma współczynników korygujących

1,036

suma zakresu współczynników

0,800↔ 1,157

Wartość jednostkowa prawa własnoś ci do przedmiotowej
nieruchomości lokalowej, zgodnie ze w zorem [2.]
n

W j  C śr   ui  k
i 1

wynosi:

Wj = 7.669 zł/m² × 1,036 × 1,0 = 7.945 zł/m²
uwaga:
Prz y ję to k = 1,0 , bow ie m dl a pr zedm i oto wej n i er uch om o śc i n i e za c hod zi s zczeg óln i e u za sa dn i ony
pr zypa dek.
komentarz:
War t o ść jed no st ko wa pr awa w ła sno ś ci do p r zed mi o t ow ej nier u c ho m oś c i l oka lo we j - l ok a lu
m ie szk a lne go o pow i er z ch ni 68, 5 9 m ² , po łożo ne go pr zy ul icy M anga no wej we Wr oc ł a wiu , zo s t ał a
okr eś l ona zgo dn i e z cel em ni ni e j sz ej opi n ii o wart o ś ci ora z na po d sta wie cen tr ans akc y jn ych z
lo kaln ego r ynk u n i eru ch om o śc i . Wa rto ść j edn o s t kowa, u zysk ana w pro ce si e wy c eny, wy no s i : 8 .1 44
zł /m ² i m i eś ci się w pr zedzi al e ce n je dno s tk o wych za ni e ruch om o śc i p odob ne, z ze s ta wi en i a w
ta be l i nr 1 ora z je s t wy ż sz a ni ż cen a ś r edni a, co wyni ka z j ej cech te c hni czno -uży tko wych .
stąd:

Aktualna wartość rynkowa prawa wł asności do nier uchomości l okalowej –
lokalu mies zkalnego nr 29 położoneg o w budynku prz y ul icy Mang anowej nr 7a
we Wrocławiu, bliżej opisa neg o w punk cie 5 o per atu szacunkoweg o –
ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/ 00227783/9, zg odnie ze wzor em [1.]

WN  W j  P
wynosi:

WN = 7.945 zł/m² × 68,59 m² = 544.947 złotych
zaokrąglono do kwoty (netto):

WN = 545.000 złotych
słownie: p i ę ć s e t c z t e r d z i eś c i p i ę ć t y s i ę c y z ł o t y c h
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8. Podsumowanie operatu szacunkowego
1) W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2020 roku, stwierdzono, że
przedmiotowa nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 29, położony na VI piętrze (tj. 7,0
kondygnacji nadziemnej w budynku) wielolokalowego budynku mieszkalnego przy ulicy
Manganowej nr 7A we Wrocławiu (53-441). Budynek pięcioklatkowy (numery bram/klatek
schodowych: 7-7a-8-8a-9), o ośmiu kondygnacjach nadziemnych, w całości podpiwniczony,
położony jest na zamkniętym osiedlu trzech budynków wielorodzinnych zrealizowanych w
ramach inwestycji „Osiedle Spiżowe” wykonanej w latach 2006-2008, przez dewelopera
„Triada-Dom” s.j. z siedzibą w Trzebnicy. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga
wieczysta nr WR1K/00227783/9 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.
Zgodnie z zapisami przywołanej księgi, powierzchnia lokalu wynosi 68,59 m², na którą składa
się powierzchnia pokoju, pokoju z aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienki z WC i WC i
przedpokoju. Udział w prawie współwłasności do nieruchomości wspólnej, którą stanowi
działka oraz części budynku i urządzeń, nie służące do wyłącznego użytku właścicieli
wyodrębnionych lokali mieszkalnych, wynosi: 31/10000 (tj. 0,31%). Inwentaryzacja lokalu
wykonana podczas oględzin nieruchomości potwierdziła przytoczone wyżej zapisy z księgi
wieczystej w zakresie powierzchni, jak również wymaga uszczegółowienia w zakresie struktury
pomieszczeń. Jest to lokal dwupoziomowy (dwukondygnacyjny), w którym na niższym
poziomie znajduje się pokój z aneksem kuchennym i przedpokojem, WC oraz klatka
schodowa, zaś na wyższym poziomie (poddaszu), dokonano podziału otwartej przestrzeni na
dwa pokoje, łazienkę i korytarz. Lokal rozkładowy, z wejściem na niższym poziomie,
jednostronny, z oknami w kierunku wschodnim, posiada dwa balkony, po jednym na każdym
poziomie, z pomieszczeniami na wyższym poziomie w części ograniczonymi połacią dachu.
Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym i standardzie wykończenia, wyposażony jest
w instalację elektryczną, wod.-kan., centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
zdalaczynnej, domofonową, teletechniczną, zamontowana została kanalizacja; brak w lokalu
instalacji gazowej. Budynek z przedmiotowym lokalem znajduje się w granicach nieruchomości
wspólnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/17 o łącznej powierzchni 1,6717 ha (tj. 16.717
m²), AM-11 obręb Grabiszyn we Wrocławiu (miejscowość Wrocław, województwo:
dolnośląskie), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00163246/6. Zabudowę
nieruchomości stanowią trzy ośmiokondygnacyjne budynki wielorodzinne, położone przy ulicy
Manganowej 4-4a-5-5a, Manganowa nr 6-6a oraz Manganowa 7-7a-8-8a-9, w których znajduje
się łącznie 321 mieszkań, posiadające podziemny garaż wielostanowiskowy oraz
zagospodarowany teren wewnętrzny. Charakterystykę i szczegółowy opis lokalu
(nieruchomości) zamieszczono w punkcie 5.2. niniejszego opracowania.
2) Zgodnie ze zleceniem Witolda Sicińskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej, w sprawie o sygn. akt KM 1600/20, określono wartość prawa
własności do przedmiotowej nieruchomości, która wynosi (netto):

WN = 545.000 złotych
słownie: p i ę ć s e t c z t e r d z i eś c i p i ę ć t y s i ę c y z ł o t y c h

9. Klauzule i ustalenia dodatkowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Operat szacunkowy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców
Majątkowych.
Operat opracowano zgodnie ze stanem w dniu przeprowadzenia wizji, zweryfikowanym na dzień sporządzenia wyceny.
Operat może być wykorzystany tylko zgodnie z celem wyceny określonym w punkcie 2, przez okres 12 miesięcy od daty jej
sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, mających wpływ na określaną
wartość; art. 156 przepis [1.5.1.]
Rzeczoznawca majątkowy/biegły sądowy nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte oraz za zatajone wady prawne nieruchomości
mające wpływ na jej wartość – wycena opiera się na oględzinach dokonanych w trakcie wizji lokalnej oraz przekazanych wówczas
informacjach i dokumentach dostępnych w dniu sporządzenia opinii.
Opinia o stanie technicznym budynku i lokalu zawarta w operacie, służy wyłącznie do wyceny obiektów i nie stanowi ekspertyzy
technicznej.
Niniejszy operat szacunkowy nie może być opublikowany i kopiowana w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody
autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści publikacji.
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7.

Określona w operacie szacunkowym wartość jest kwotą netto, tj. nie zawiera opłat i podatków związanych ze sprzedażą
nieruchomości, w szczególności podatku VAT, przy czym operat nie rozstrzyga zasadności objęcia sprzedaży podatkiem VAT
(zwolnienia lub wysokości stawki).

RODO

Zawarte w niniejszym operacie szacunkowym dane osobowe zostają ujawnione tylko zleceniobiorcy. Dalsze
wykorzystywanie operatu szacunkowego może odbywać się tylko i wyłącznie w celach określonych w operacie.
Ujawnianie treści operatu w celach innych niż określone w operacie jest zabronione
Wrocław, dnia 21 sierpnia 2020 roku

opracował:
Józef Adam Kobyłecki

załączniki :
1. księga wieczysta (protokół z badania)
2. zdjęcia z dnia wizji na nieruchomości
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PROTOKÓŁ Z BADANIA KSIĘGI WIECZYSTEJ
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