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Egz. Nr 1             Nowa  Sól, 5 lipiec 2021 roku



WYCIĄG   Z    OPERATU

1. Opis  nieruchomości :  

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość zabudowana w skład, której wchodzą:
 działka zabudowana oznaczona nr 289/6 o powierzchni 2.721 m2

 budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 98,96 m2

 budynek garażowy o powierzchni użytkowej 44,29 m2

 budowle:  ogrodzenie  terenu  z  bramą  wjazdową,  plac,  chodniki,  zbiornik
ekologiczny na nieczystości

Nieruchomość położona jest w miejscowości  Szczepanów 21A, gmina  Iłowa, powiat
Żagań, województwo lubuskie.

2. Określenie  celu  wyceny :  

Operat szacunkowy wykonuje się w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości
dla  Aktualnego Sposobu Użytkowania  (WRU)  dla  potrzeb sprzedaży nieruchomości
w postępowaniu upadłościowym.

3    Oszacowana  wartość  nieruchomości :

WN   =  617.500 zł

          (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych)

     z tego: wartość gruntu -   66.100 zł
wartość budynków - 382.700 zł
wartość budowli - 168.700 zł

4.   Data  sporządzenia  operatu  szacunkowego :

5 lipca 2021 roku

5.   Pieczęć  i  podpis  rzeczoznawcy  majątkowego:
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1. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  I  ZAKRESU  WYCENY

1.1. Przedmiot  wyceny :

A. Rodzaj  nieruchomości :

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość zabudowana w skład, której wchodzą:
 działka zabudowana oznaczona nr 289/6 o powierzchni 2.721 m2

 budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 98,96 m2

 budynek garażowy o powierzchni użytkowej 44,29 m2

 budowle:  ogrodzenie  terenu  z  bramą  wjazdową,  plac,  chodniki,  zbiornik
ekologiczny na nieczystości

B. Położenie – adres  nieruchomości :

Nieruchomość położona jest w miejscowości  Szczepanów 21A, gmina  Iłowa,
powiat Żagań, województwo lubuskie.

C. Oznaczenia  w  katastrze  nieruchomości :

Województwo - lubuskie
Powiat  - Żagań
Jednostka  ewidencyjna - Iłowa
Obręb - Szczepanów
Nr  jednostki  rejestrowej - G 128
Nr działki - 289/6
Powierzchnia - 0,2721 ha
Rodzaj użytków - R VI -  0,0932 ha

Ps V -  0,0465 ha
B -  0,1324 ha

D. Numer  księgi  wieczystej :

Nieruchomość  będąca  przedmiotem  wyceny  posiada  założoną  Księgę
Wieczystą  nr  KW  ZG1G/00058873/9 prowadzoną  przez  Sąd  Rejonowy  V
Wydział Ksiąg Wieczystych w Żaganiu.

1.2. Zakres  wyceny :

W  niniejszym  Operacie  Szacunkowym  zakres  wyceny  obejmuje  prawo
własności do nieruchomości zabudowanej będącej przedmiotem wyceny.

2. CEL   WYCENY

Operat  szacunkowy  wykonuje  się  w  celu  ustalenia  wartości  rynkowej
nieruchomości  dla  Aktualnego  Sposobu  Użytkowania  (WRU)  dla  potrzeb
sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym.
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3. OKREŚLENIE  PODSTAW  OPRACOWNIA  WYCENY  

3.1. Podstawy  formalne : 

Zleceniodawcą jest Syndyk Masy Upadłości Julita Kolasa-Kuczek zgodnie  ze
zleceniem z  dnia 21 maja 2021 roku.

3.2. Podstawy  prawne : 

Ustawa  o  gospodarce  nieruchomościami  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.
(t.j.  Dz.U.  z  2020 r.,  poz.  1990,  z  2021 r.,  poz.  11,  234)  z  późniejszymi
zmianami)

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  23  października  2019 roku
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  wyceny  nieruchomości
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2019, poz. 2250),

Rozporządzenie   Ministra   Sprawiedliwości   w  sprawie  szczegółowego
sposobu  przeprowadzenia  opisu  i  szacowania  nieruchomości  z  dnia
5 sierpnia 2016 roku (Dz.U. z 2016 r, poz. 1263),

Ustawa z  dnia  6  lipca  1982  r.   o  księgach   wieczystych  i   hipotece (Dz.
U. nr  19, poz.  147  z  późniejszymi  zmianami),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. "Kodeks Cywilny" (t.j. Dz.U. 2019, poz.
1145)

Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW)  oraz Noty Interpretacyjne
wydane przez PFSRM.

3.3. Źródła  danych  merytorycznych : 

 Lustracja  w  terenie, w  trakcie  której  dokonano  oględzin  nieruchomości,
jej  położenia, stanu  technicznego  i  sąsiedztwa,

 Notowania  wartości  i  cen  transakcyjnych  dla  nieruchomości  na  terenie
powiatu żagańskiego,

 Informacje z  ewidencji  gruntów,
 Treść księgi wieczystej,
 Cennik WACETOB – „Scalone normatywy do wycen budynków i budowli”.
 Informacja  o  przeznaczeniu  nieruchomości  w  planie  ogólnym

zagospodarowania przestrzennego  lub studium uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.

4. OKREŚLENIE   DAT   ISTOTNYCH   DLA   OPERATU   
    SZACUNKOWEGO

1) Data  sporządzenia  operatu  szacunkowego - 05.07.2021 rok
2) Data, na  którą  określono  wartość  przedmiotu  wyceny - 21.06.2021 rok
3) Data, na  którą  określono  stan  przedmiotu  wyceny - 21.06.2021 rok
4) Data  ostatnich  oględzin  nieruchomości - 21.06.2021 rok
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5. OPIS  I   OKREŚLENIE   STANU   NIERUCHOMOŚCI

5.1. Stan  prawny:

Stan  nieruchomości  określa  się  w  wycenie  na  dzień  ostatnich  oględzin
nieruchomości.
Na  podstawie  przedstawionych  uzyskanych dokumentów  ustalono,  że
nieruchomość  zabudowana  położona  w  miejscowości  Szczepanów 21A  jest
własnością Gracjana Dariusza Arkuszewskiego (syn Dariusza i Izabeli).
Dział III „prawa, roszczenia i ograniczenia” i dział IV „hipoteka” księgi wieczystej
nr ZG1G/00058873/9 prowadzonej dla wycenianej nieruchomości wg stanu na
dzień  21  czerwca.2021  roku  jak  również  na  dzień  wyceny  (sprawdzono  na
stronie internetowej  https://przegladarkaekw.ms.gov  . pl/eukw_prz/  KsiegiWieczyste)
wpisów  nie  zawiera.  Treść  księgi  wieczystej  w  załączeniu  do  operatu
szacunkowego.

5.2. Określenie  przeznaczenia  nieruchomości:

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Iłowa  przedmiotowa  nieruchomość  położona  jest  w  strefie  zabudowy
zagrodowej.

5.3. Lokalizacja i otoczenie:

Nieruchomość  usytuowana  jest  na  peryferiach  wsi  Szczepanów  –  jadąc
z Żagańca do Sieniawy Żarskiej ok. 200 m po lewej.
Szczepanów to  miejscowość  oddalona  o  ok.  5  km od  miejscowości  Kunice
Żarskie,  ok. 10 km od Żar i Żagania i ok. 10 km od Iłowej.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i  gospodarcza oraz grunty
rolne.
Od strony zachodniej  znajduje  się  działka nr  289/3  zabudowana budynkiem
mieszkalnym i  gospodarczym; od strony południowej teren niezabudowany –
działka nr 289/1. Z pozostałych stron przebiega droga dojazdowa (dz. nr 280),
za  którą  od  strony  północnej  położona  jest  działka  nr  279  zabudowana
budynkiem mieszkalnym i  gospodarczymi  oraz  od strony wschodniej  działka
niezabudowana nr 290.
Na  działce  znajduje  się  budynek  mieszkalny,  garaż  dwustanowiskowe.
Infrastruktura towarzysząca tj. ogrodzenie całego terenu – panelowe osadzone
na podmurówce betonowej (200 mb  x  1,5 m wysokości) z bramą wjazdową
przesuwaną (4 m szer.), plac z kostki brukowej o powierzchni 300 m2 (przed
gankiem i domem), chodniki z kostki wokół domu  o szerokości średnio 2,5 m
(powierzchni 150 m2), zbiornik na nieczystości ekologiczny. 
Działka w części południowej do dalszego zagospodarowania.
Kształt działki 289/6 regularny.
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5.4. Stopień wyposażenia w urządzenia komunalne: 

Nieruchomość  wyposażona  jest  w  sieć  energetyczną,  wodną,  ścieki
odprowadzane są odprowadzane do ekologicznego zbiornika na nieczystości.
Na  działce  znajduje  się  pojemnik  na  gaz.  Pojemnik  nie  jest  własnością
obecnego właściciela nieruchomości.

5.5. Opis techniczny budynków:

Tzw. dom inteligentny z rozwiązaniami zdalnego sterowania różnych elementów
w  budynku.  Związane  z  bieżącym  funkcjonowaniem,  ogrzewaniem,
zabezpieczeniem,  oświetleniem,  bramą  oraz  użytkowaniem  podłączone  pod
zdalne  sterowanie.  W  pomieszczeniu  sterowni  są  tam  potrzebne  elementy
takiego rozwiązania. Wolnostojący garaż dwustanowiskowy wraz z zapleczem i
toaletą  także  podłączony  jest  do  zdalnego  sterowania  między  innymi  drzwi
główne – Hormanna. 
Ogrzewanie podłogowe gazowe. Gaz z pojemnika (ok. 2,7 m2)
Po lewej stronie taras z zadaszeniem. 
Posadzka z sosny skandynawskiej.
W  podstawowej  wersji  był  to  dom  ekologiczny  uzupełniony  o  ocieplenie
(styropian  30  cm),  okna  3-szybowe,  sterowalne  ogrzewanie,  zadaszenie
ocieplone  wykonane  metodą  hydrodynamicznego  natrysku  pianki
poliuretanowej  POLIURETAN  SPRAY  średniej  grubości  20  cm  wraz
z profilowaniem spadków średniej gr. 3 cm oraz zabezpieczeniem powierzchni
pianki PUR powłoką elastromerową URESPRAY.  W serwerowni  znajduje się
kocioł, zasobnik rekuperator, instalacja TV, ogrzewanie podłogowe.
Cały  dom  –  zabezpieczenie  antywłamaniowe,  rolety  antywłamaniowe  na
wszystkie otwory drzwiowe i okienne regulowane programem komputerowym.
Posadzka w budynku antyelektrostatyczne. Pokrycie w części lewej budynku
(łazienka,  kuchnia,  salon,  korytarz)  panelami  podłogowymi,  w  prawej  części
wykładziną dywanową.
W każdym pomieszczeniu  osobna  regulacja  także  zdalna,  lub  miejscowa  –
ogrzewanie – indywidualne.

1. Budynek   mieszkalny  :

Powierzchnia  zabudowy  -  128,71 m2

Kubatura - 560,11 m2

Powierzchnia  użytkowa  -  98,96  m2, z tego:
wiatrołap -   5,00 m
hall -   6,25 m
spiżarnia -   3,49 m
kuchnia - 11,65 m
pokój dzienny - 23,81 m
łazienka -   7,54 m
pokój - 14,79 m
pokój - 11,80 m
kotłownia -   5,63 m
garderoba -   9,00 m
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Opis  techniczny  budynku  opracowano  w  oparciu  o  wykonaną  lustrację  
z przeglądem elementów konstrukcyjnych. Budynek spełnia funkcję mieszkalną.
Parterowy, wolnostojący.
Ściany budynku z bloczków silikatowych.
Budynek ocieplony styropianem. Otynkowany.
Stropodach  gęstożebrowy  typu  TERIVA.  Pokrycie  wykonane  metodą
hydrodynamicznego natrysku pianki poliuretanowej.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  gr. 0,5 mm. 
Rynny i rury spustowe z PCV.
Instalacje:
• energia
• woda
• odprowadzenie ścieków do zbiornika ekologicznego
• ogrzewanie centralne gazowe
• wentylacja mechaniczna
Zużycie techniczne budynku – 15%.

2.   B  udyn  ek      garażowy  :

Powierzchnia  użytkowa -    44,29 m2

Powierzchnia  zabudowy  -    55,30  m2

Ławy fundamentowe betonowe.
Ściany z pustaków ceramicznych, ocieplone styropianem.
Budynek otynkowany wewnątrz i zewnątrz,
Więźba dachowa drewniana.
Dach  płaski  o  konstrukcji  krokwiowej,  kryty  styropianem  oraz  papą
termozgrzewalną.
Posadzki – płytki gresowe (30x30 cm) z cokolikiem.
W budynku jest część socjalna z zapleczem.
Zużycie techniczne budynku – 15%.

6. PROCEDURA   SZACOWANIA

6.1. Wybór  sposobu  szacowania :

W  opracowaniu  przyjęto  następujące  założenia :
1. Definicja  wartości  nieruchomości  przyjęta  została   według  obowiązującej ustawy

o gospodarce nieruchomościami
2. Funkcja  nieruchomości  jest  zgodna  z  wytycznymi   planu  zagospodarowania

przestrzennego,
3. Kontynuacja obecnej funkcji nieruchomości jest uzasadniona i możliwa, 
4. Występują   określone   ograniczenia   w   zabudowie   wynikające   z   planu

zagospodarowania  przestrzennego,
5. Elementy nie zbadane i ukryte nie mają wpływu na wartość nieruchomości.
Definicję  wartości  rynkowej  nieruchomości  przyjęto  według  ustawy  o
gospodarce  nieruchomościami  z  dnia  21  sierpnia  1997  r (tekst  jednolity:
Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczpospolitej  Polskiej  z  2018  roku
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w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami, Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.)
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.
W  niniejszym  operacie  szacunkowym  szacowano  wartość  rynkową
nieruchomości  dla  aktualnego  sposobu  użytkowania.  Wynika  to  z
następujących  czynników:

- postanowień  umowy  z  zamawiającym  niniejszy  operat  szacunkowy,
- w  celu  sporządzenia  wyceny,
- stanu  rynku  nieruchomości,
- przeznaczenia  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego,
- uwarunkowań  szacowanej  nieruchomości.

Do wyliczeń przyjęto podejście mieszane: 
• dla gruntu - podejście porównawcze, metodę korygowania ceny średniej; 
• dla budynku i budowli - podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia

Uzasadnienie wyboru metody szacowania:
Nietypowa  nieruchomość,  a  w  szczególności  dom  mieszkalny  „inteligentny”
wyposażony maksymalnie w zdalne sterowanie. Brak tego typu transakcji  na
rynku  lokalnym,  stąd  nie  ma  możliwości  zastosowania  podejścia
porównawczego  –  ze  względu  na  brak  sprzedaży  podobnych  obiektów
nieruchomości. Jedynie podejście mieszane: grunt porównawczym a pozostałe
elementy  nieruchomości  tj.  budynek  mieszkalny,  garaż,  plac  i  drogi
wewnętrzne,  ekologiczny  zbiornik,  bramy  oraz  ogrodzenie  nieruchomości  –
podejściem kosztowym. Suma elementów stanowi jedynie możliwą do ustalenia
wartość wycenianej nieruchomości.

6.2. Przedstawienie  przyjętego  sposobu  wyceny :

Podejście  porównawcze :
Podejście  porównawcze  ma  zastosowanie  do  wyceny  nieruchomości  przy
założeniu, że  wartość  wycenianej  nieruchomości  jest  równa  cenie, jaką
uzyskano   za   nieruchomości  podobne,  które   były   przedmiotem   obrotu
rynkowego, skorygowanej  ze  względu  na  cechy  różniące  te  nieruchomości
i  ustalonej  z  uwzględnieniem  zmian  poziomu  cen  na  skutek  upływu
czasu.
Podejście  porównawcze  stosuje  się, jeżeli  są  znane  dane  o  cechach
nieruchomości  podobnych  do  nieruchomości  wycenianych. Wycenę  opiera
się  na  analizie  tych  cech  i  cech  wpływających  na  ich  wielkość.

Metoda  korygowania średniej ceny :
W przyjętej metodzie przyjmuje się metodzie rynku właściwego ze względu na
położenie  wycenianej  nieruchomości  co  najmniej  kilkanaście  nieruchomości
podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są
ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości.
Wartość  nieruchomości  będącej  przedmiotem  wyceny  określa  się  metodzie
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drodze  korekty  średniej  nieruchomości  podobnych  współczynnikami
korygującymi wartości przypisane poszczególnym cechom tych nieruchomości.
Przy wykorzystaniu metody korygowania ceny średniej stosuje się następujący
wzór:

WN  =    Cśr    x    ∑Ui   x    P
Gdzie :

 WN -  wartość nieruchomości   
 Cśr -  cena średnia
 ∑Ui -  współczynniki korygujące
P -  powierzchnia 

Podejście  kosztowe :
Szacunkowy  koszt  odtworzenia  obiektów  określamy  poprzez :
-   przeprowadzenie  inwentaryzacji  technicznej  i  obmiarowanie  przedmiotu  wyceny.

Sposób  i  szczegółowość  przeprowadzonych  obmiarów  kalkulowanych  robót
budowlanych  dostosowano  do  zasad  podanych  w  zbiorach  normatywnych
nakładów  rzeczowych,

-    ustalenie cen   jednostkowych   obmiarowanych   robót   budowlanych   w     oparciu
o  publikacje  cenowe  wyspecjalizowanych  jednostek, np. cennika  Wacetob,

-    ustalenie  wysokości  zużycia  technicznego  lub  funkcjonalnego      
-    ustalenie  wartości  budynków  i  budowli  stosując  się  do  poniższego  wzoru :

Wodt.b  =  Cj   x  Puż   x   ( 1 – Zt )   x   Wr

Gdzie :
Wodt.b - wartość  kosztów  odtworzenia  budynku  lub  budowli,
Cj - cena  jednostkowa  według  cennika,
Puż - powierzchnia  użytkowa  lub  inny  wskaźnik  określający dany  

                            budynek  albo  budowlę,
Zt - zużycie  techniczne  lub  funkcjonalne,
Wr - mnożnik przeliczeniowy wartości dla regionów kraju wg cennika.

Szczegółowy  sposób  postępowania  przy  zastosowaniu  wybranych  metod
szacowania  znajduje  się  w  Standardach  Zawodowych  Rzeczoznawców
Majątkowych.

7. USTALENIE   WYNIKU  SZACOWANIA

7.1. Określenie wartości rynkowej gruntu:

7.1.1. Analiza  rynku  nieruchomości :

Rynek  nieruchomości  gruntowych  przeznaczonych  pod  zabudowę  jest
stosunkowo duży i w miarę stabilny. Natomiast transakcje, które się zdarzają, 
w sposób znaczący odbiegające od wycenianej są odrzucone, aby nie zakłócać
porządku związanego z  przyjętymi  atrybutami  porównawczymi  dla  tego typu
nieruchomości. Można rozróżnić: działki rolne, zagrodowe, budowlane czy też
rolne z możliwością zabudowy. Dla wycenianej działki rynek lokalny może być
związany z jednym lub kilkoma powiatami sąsiadującymi ze sobą. Natomiast
pozostałe atrybuty jak: wyposażenie w urządzenia komunalne czy też kształt,
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wielkość i dojazd – są ściśle związane z działką wycenianą. Do tych atrybutów
może dojść atrybut „utrudnienia” jak: linie energetyczne, linie gazowe, różnice
terenu czy też bardzo podmokły teren, bliskość rzek itp. Różnice cenowe mogą
się wiązać także z ich położeniem jak: duże ośrodki gospodarcze i miasta czy
też po drugiej stronie małe wioski czy przysiółki. Atrakcyjność w tym punkcie
może  się  znacznie  różnić,  stąd  ewentualne  korekty.  Zakres  cenowy  dla
wycenianej nieruchomości wynosi od 14,25 do 28,62 zł/m2 co wynika z analizy
rynku  lokalnego.  Natomiast  trend  czasowy  mający  także  wpływ  na  wartość
nieruchomości  przyjęto  na  podstawie  własnych  wyliczeń  co  miesiąc
aktualizowanych. Przyjęto wzrostowy trend czasowy dla działek w wysokości
1% kwartalnie. 

7.1.2. Ustalenie wartości rynkowej nieruchomości:

Zestawienie  sprzedanych  nieruchomości :

Jednostką  obliczeniową  będącą  podstawą  oszacowania  wartości jest  1 m2

powierzchnia  działki.
W  tym  okresie  badania  cen  zanotowano :

Cenę minimalną =     14,25 zł/m2

Cenę maksymalną =     28,62 zł/m2

Opis cech działek o najniższej i najwyższej cenie przyjętych do porównania:
1. Działka  o  najniższej  cenie  -  Nieruchomość  niezabudowana  położona  w

miejscowości  Krzywczyce, gmina Niegosławice.  Działka o powierzchni  1.488 m2.
Zaktualizowana cena sprzedaży w czwartym kwartale 2019 roku na dzień wyceny
wynosi 14,25 zł za 1 m2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy działka położona jest na terenie zainwestowania wiejskiego
z  przewagą zabudowy  zagrodowej.  Działka  położona  jest  w  strefie  peryferyjnej
miejscowości.  W  sąsiedztwie  znajduje  się  nieruchomość  niezabudowana,
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Lp. Położenie nieruchomości Data sprzedaży

1 Bożnów 01.2020 2.778 23,40 24,80

2 Dzikowice 07.2020 2.041 19,60 20,38

3 Krzywczyce 12.2019 1.488 13,44 14,25

4 Przylaski 05.2020 700 15,87 16,50

5Witoszyn 09.2020 788 14,05 14,47

6Wymiarki 07.2020 1.064 17,67 18,38

7Wymiarki 07.2020 1.479 27,52 28,62

8 Gozdnica 01.2020 1.816 19,97 21,17

9 Bożnów 02.2020 1.495 24,08 25,28

10 Dzietrzychowice 09.2020 4.396 21,69 22,34

11 Przylaski 05.2020 700 15,87 16,50

12 Dzietrzychowice 08.2019 2.386 17,42 18,64

13 Dzietrzychowice 08.2019 2006 17,41 18,63

Razem 259,96

Powierzchnia     
w m kw.

Cena sprzedaży   
 1 m kw. w zł

Zaktualizowana 
cena sprzedaży 

za 1 m kw.



nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz  las.  Dojazd do działki
drogą  gruntową.  Kształt  działki  regularny.  Nieruchomość  posiada  dostęp  do
urządzeń  komunalnych  znajdujących  się  na  sąsiednich  nieruchomościach
zabudowanych. Usytuowanie ogólne – średnio korzystne.

2. Działka  o  najwyższej  cenie  -  Nieruchomość  niezabudowana  położona
w miejscowości Wymiarki. Kompleks trzech działek o łącznej powierzchni 1.479 m2.
Zaktualizowana cena  transakcyjna  sprzedaży  nieruchomości  w  trzecim kwartale
2020 roku  wyniosła  28,62  zł  za  1  m2.  Nieruchomość w  studium  uwarunkowań
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  stanowi  teren  o  funkcji
mieszkaniowej  z  dopuszczeniem funkcji  usługowej.   W sąsiedztwie znajduje się
zabudowa  mieszkaniowa,  działki  niezabudowane  przeznaczone  pod  zabudowę
zagrodową oraz teren zadrzewiony. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń
komunalnych  znajdujących  się  na  sąsiednich  nieruchomościach  zabudowanych.
Położenie ekonomiczne –  średnio korzystne.

Określenie ceny średniej:
            C1 + …  +  Cn

                  Cśr  =   ------------------------    =   259,96 / 13 =  20,00 zł/m2

                    n

Ustalenie atrybutów i ich wag:

Nr
atrybutu

Cechy rynkowe (atrybuty)
Waga

atrybutu
Możliwość stopniowania danej

cechy 

1 Położenie nieruchomości 20%
niekorzystne, średnio korzystne,

korzystne

2
Wyposażenie w 
urządzenia komunalne

20%
brak , dostęp do urządzeń,

występują

3 Dojazd 20% zły, przeciętny, dobry

4 Kształt 20%  nieforemny, przeciętny, foremny

5 Inne 20%
niekorzystne, średnio korzystne,

korzystne

Razem 100%

Określenie zakresu sumy wskaźników korygujących:
- granica dolna Gd   =   Cmin/Cśr    =        14,25 / 20,00  =  0,71
- granica górna Gg   =   Cmax/Cśr   =        28,62 / 20,00  =  1,43

Nr atrybutu
Cechy rynkowe (atrybuty)

Procentowy
wpływ na
wartość
rynkową 

(waga cechy)

Zakres
wskaźników
korygujących

Wartość
wskaźnika dla

wycenianej
nieruchomości

min max

1 Położenie nieruchomości 20% 0,142 0,286
0,214

(przeciętne – ok.
10 km Iłowa)

2
Wyposażenie w 
urządzenia komunalne

20% 0,142 0,286 0,286
(występują)
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3 Dojazd 20% 0,142 0,286 0,286
(dojazd dobry)

4 Kształt 20% 0,142 0,286
0,286
(kształt

regularny)

5 Inne 20% 0,142 0,286
0,142

(działka
zabudowana)

Razem 100% 0,71 1,43 1,214

Wartość wycenianego gruntu określono wg wzoru:

WN  =    Cśr    x    x    P

Stąd:
          Wgruntu  =   20,00 zł/m2  x  1,214  x  2.721 m2 

                                                   Wgruntu  =   66.100   zł  

7.2. Określenie wartości budynków i budowli:

Wartość  budynków  podejściem  kosztowym  określona  została  na  podstawie
cennika WACETOB „Scalone normatywy do wycen budynków i budowli”, zeszyt
nr 134 roku wg wzoru:

Wodt.b  =  Cj   x  Puż   x   ( 1 – Zt )   x  Wr

1.   Budynek   mieszkalny  : 

Puż - 98,96 m2

Zt - zużycie  techniczne:  15%
Cj - obiekt nr 142 – razem roboty budowlane  -   3.281,84 zł/m2

Wr - dla województwa lubuskiego:  0,94
Współczynnik eksperta –   +15% za dodatkową automatykę

Nr elementu  1  -  roboty ziemne, fundamenty, ściany piwniczki -   16,03%
Nr elementu  2  - ściany nadziemia i ścianki działowe  -   10,42%
Nr elementu  3  - stropy i schody -   13,94%
Nr elementu  4  -  dachy konstrukcja, ocieplenie, pokrycie -   12,55%
Nr elementu  5  -  posadzki -     9,83%
Nr elementu  6  -  stolarka -     4,55%
Nr elementu  7  -  tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie -     4,88%
Nr elementu  8  -  elewacja i różne roboty zewnętrzne -   12,95%
Nr elementu  9  -  instalacje sanitarne -   12,16%
Nr elementu 10 – instalacje elektryczne                   -              2,69%  

R-em - 100,00%
Zmniejszenia:
Nr elementu  4  -  dachy konstrukcja, ocieplenie, pokrycie -   12,55%

Zwiększenia:
Obiekt nr 132 – razem roboty budowlane  -   2.902,02 zł/m2

Nr elementu  4  -  dachy konstrukcja, ocieplenie, pokrycie -   18,35%
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Wartość budynku mieszkalnego wynosi:

W =  [3.281,84 zł/m2  x   (1 – 0,1255) + 2.902,02 zł/m2  x   0,1835]   x   98,96 m2  
 x   (1 – 0,15)    x   0,94  x  1,15

W  =   309,400   zł  

2  .   Budynek garażowy  : 

Puż -  44,29 m2

Zt - zużycie  techniczne:  15%
Cj - obiekt nr 138 – razem roboty budowlane  -   1.801,19 zł/m2

Wr - dla województwa lubuskiego:  0,94
Współczynnik eksperta –   +15% za dodatkową automatykę

Nr elementu  1  -  roboty ziemne, fundamenty -   14,94%
Nr elementu  2  - ściany nadziemia i ścianki wewnętrzne -   17,72%
Nr elementu  3  - stropy -     6,52%
Nr elementu  4  -  dachy konstrukcja, ocieplenie, pokrycie -   19,15%
Nr elementu  5  -  posadzki -   12,81%
Nr elementu  6  -  stolarka i ślusarka -   11,72%
Nr elementu  7  -  tynki wewnętrzne, malowanie -     7,01%
Nr elementu  8  -  elewacja -     7,42%
Nr elementu  9  -  instalacje          -              2,71%  

R-em - 100,00%
Wartość budynku garażowego wynosi:

W =  1.801,19 zł/m2   x   44,29 m2  x    (1 – 0,15)    x   0,94  x  1,15
W  =   73.300   zł  

3  .   Kostka brukowa – place i chodniki wokół domu  : 

P -  450 m2

Zt - zużycie  techniczne:  10%
Cj - obiekt nr 80 – razem roboty budowlane  -   24.516,52 zł/100 m2

Wr - dla województwa lubuskiego:  0,94

Wartość nawierzchni z kostki brukowej wynosi:

W =  24.516,52 zł/100 m2  x   450 m2   x   (1 – 10)    x   0,94
W  =   93.300 zł

4.      Bramy  : 

P -  10 m2

Zt - zużycie  techniczne:  10%
Cj - obiekt nr 14
         Nr elementu 1.18 – razem roboty budowlane  -   39.893,08 zł/100 m2

Wr - dla województwa lubuskiego:  0,94
Współczynnik eksperta –    + 15% zdalne sterowanie
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Wartość bramy wynosi:
W =  39.893,08 zł/100 m2  x   10 m2   x   (1 – 10)    x   0,94   x   1,15

W  =   3.900 zł

3  .   Ogrodzenie terenu   

P -  200 mb  x  1,50 m wysokości  =  300 m2

Zt - zużycie  techniczne:  10%
Cj - obiekt nr 14
         Nr elementu 1.19 – razem roboty budowlane  -   20.305,10 zł/100 m2

Wr - dla województwa lubuskiego:  0,94

Wartość ogrodzenia wynosi:
W =  20.305,10 zł/100 m2  x   300 m2   x   (1 – 10)    x   0,94

W  =   51.500 zł

3  .   Zbiornik na nieczystości - ekologiczny  :   

Wartość szacunkowa –   20.000 zł

7.3. Wynik  końcowy  wyceny :

1. Określeniu  podlegała  wartość  rynkowa  Nieruchomości  Zabudowanej  Dla
Aktualnego  Sposobu  Użytkowania  (WRU)  składająca  się  z  działki
oznaczonej nr 289/6 położonej w miejscowości Szczepanów 21A.

2. Wartość  rynkowa nieruchomości  zabudowanej  została  ustalona  na  dzień
21 czerwca 2021 roku w kwocie:

617.500 zł

              (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych)

     z tego:wartość gruntu -   66.100 zł
wartość budynków - 382.700 zł
wartość budowli - 168.700 zł

8. DANE   KOŃCOWE

8.1. Klauzule  i  ustalenia  dodatkowe :

 Operat  szacunkowy  sporządzony  został  na  podstawie  aktualnego  stanu
prawnego.
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 Niniejszy  operat  szacunkowy  sporządzony  został  zgodnie  z  przepisami
prawa  i  standardami  zawodowymi  rzeczoznawców  majątkowych
opracowanymi przez PFSRM.

 Zgodnie z art. 158 Ustawy z dnia 20 lipca „o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. z 2017 roku poz.
1509) nie sporządzono i nie przekazano właściwemu staroście wyciągu z
operatu szacunkowego.

 Ustalenie  stanu  prawnego  oraz  prowadzenie  obsługi  prawnej  czynności
związanych  z  dysponowaniem  nieruchomością  leży  po  stronie
Zamawiającego.

 Zleceniodawca  przyjął  w  dobrej  wierze  dane  dotyczące  stanu  prawnego
nieruchomości oraz inne dane przekazane przez Zamawiającego niezbędne
do wykonania niniejszego opracowania, w związku z czym wykonawca nie
ponosi  odpowiedzialności  za  nie  uwzględnienie  w  swoim  operacie
szacunkowym wad fizycznych przedmiotu  wyceny,  których występowania
nie mógł stwierdzić przy dokonaniu oględzin i pomiarów ani na podstawie
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.

 Przyjęta w operacie ocena przedmiotu wyceny, nie stanowi jego ekspertyzy
technicznej.

 Wartość przedmiotu wyceny oszacowano wg stanu prawnego i poziomu cen
–  na  datę  oględzin,  zmiana  ww.  czynników  może  spowodować  zmianę
wartości tego przedmiotu.

 Zawarta  w  operacie  wycena  może  być  wykorzystana  wyłącznie  zgodnie
z celem, dla którego została wykonana.

 Operat jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

8.2. Wykaz  załączników :

- Dokumentacja fotograficzna.
- Uproszczony wypis z rejestru gruntów.
- Wycinek mapy sytuacyjno-wysokościowej.
- Mapa Geoportalu.
- Treść księgi wieczystej nr ZG1G/00058873/9.

8.3. Podpis  rzeczoznawcy :
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Dokumentacja fotograficzna:

Budynek mieszkalny:
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Budynek garażowy
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Budowle i nieruchomość w cz.niezabudowanej

Automatyka:
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