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określający wartość rynkową: 

a) udziału 3/32 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

złożonej z działki nr 176/13 o pow. 0,0416 ha, 

objętej KW nr KR1E/00016217/3, 

położonej w obrębie Zaborze, w gminie wiejskiej Oświęcim 

b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

złożonej z działek nr 362 oraz 127/25 o łącznej pow. 0,2363 ha,  

objętej księgą wieczystą nr KR1E/00001146/6, 

położonej w obrębie Przecieszyn, w gminie Brzeszcze 

 

Wszystkie działki usytuowane w powiecie oświęcimskim, 

województwo małopolskie 

 

Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, 

V Wydział Ksiąg Wieczystych 

 

Autor operatu szacunkowego:  
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Wyciąg z operatu szacunkowego 

   
 

 
 

1. Opis nieruchomości:  
Przedmiot wyceny stanowią: 
- nieruchomość gruntowa niezabudowana złożona z działki nr 176/13 o pow. 0,0416 ha 
objęta KW nr KR1E/00016217/3 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położona przy ul. 
Grojeckiej w obrębie Zaborze, w gminie wiejskiej Oświęcim 
- nieruchomość gruntowa niezabudowana złożona z działek nr 362 o pow. 0,0133 ha oraz 
127/25 o pow. 0,2230 ha, objęta KW nr KR1E/00001146/6 Sądu Rejonowego w 
Oświęcimiu, położona w obrębie Przecieszyn, w gminie Brzeszcze. 

Działka nr 176/13, obręb Zaborze 
Nieruchomość położona średnio korzystnie – działka usytuowana w strefie pośredniej 
sołectwa Zaborze, przy ul. Grojeckiej, w bliskiej odległości (ok. 500 m na południe) od 
obwodnicy miasta Oświęcimia i ok. 3 km na południowy zachód od oświęcimskiego Rynku. 
Korzystne usytuowanie względem lokalnych dróg przelotowych i pobliskich przystanków 
komunikacji miejskiej autobusowej. Otoczenie nieruchomości korzystne - działka 
otoczona od północnego zachodu terenami czynnie użytkowanymi rolniczo, od 
pozostałych stron – terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-
usługowej o wysokiej intensywności zabudowy wzdłuż ul. Grojeckiej. Dojazd do 
nieruchomości dobry – działka z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej - ul. 
Grojeckiej utwardzonej asfaltem, wjazd częściowo utwardzony żwirem, możliwość 
uzupełnienia nawierzchni wjazdu na całej długości działki przy zachowaniu wymogów 
ustawowych. Uzbrojenie działki niepełne - działka ma dostęp do sieci wodociągowej, 
elektrycznej i gazowej. 
Stan zagospodarowania działki średni - kształt działki nieregularny (we wschodniej części 
szerokość działki ok. 12m, w zachodniej części zwężenie do szerokości 2 m), teren płaski 
oraz bez istotnych podwyższeń i obniżeń. Działka przeważnie porośnięta niską koszoną 
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trawą, bieżąco pielęgnowaną. Działka otoczona od strony zachodniej ogrodzeniem z siatki 
stalowej między słupkami betonowymi, stanowiącym własność właścicieli działki 
sąsiedniej, na której znajduje się ujęcie wód gruntowych i nawierzchnia dojazdowa w 
kierunku tego ujęcia. Od strony północnej działka graniczy z przebiegiem drogi dojazdowej 
prowadzącej do pobliskich budynków mieszkalnych. Powierzchnia gruntu i cechy 
geometryczne działki nie pozwalają na samodzielne zagospodarowanie gruntu pod 
konkretną zabudowę mieszkaniową, lecz na uzupełnienie działek sąsiadujących, 
ewentualnie pod utwardzenia placu parkingowego lub wolnostojący stragan (zgodnie z 
uwarunkowaniami gminnego studium planistycznego). 

Działka nr 362, obręb Przecieszyn 
Nieruchomość położona korzystnie – działka usytuowana w strefie centralnej sołectwa 
Przecieszyn, w bliskiej odległości (ok. 120 m na północ) od lokalnej drogi przelotowej – ul. 
Wyzwolenia i w umiarkowanej odległości (ok. 300 m) od przystanków komunikacji 
autobusowej, 1,5 km na wschód od centrum miasta Brzeszcze. Otoczenie nieruchomości 
korzystne - działka otoczona od południa i zachodu terenami czynnie użytkowanymi 
rolniczo, od wschodu obszarami zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od 
północy obszarami zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług centrotwórczych (m.in. 
parafia MB Częstochowskiej). Dojazd do nieruchomości średni – działka posiada 
bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Długiej w ramach działki nr 877/4 stanowiącej 
własność Gminy, występują jednak częściowe utrudnienia co do możliwości wykonania 
utwardzonego wjazdu przy zachowaniu wymogów ustawowych z uwagi na zbyt wąski 
przebieg szacowanej działki (szerokość ok. 4,5 m) przy granicy z działką drogową. 
Uzbrojenie działki niepełne - działka ma bezpośredni dostęp do sieci kanalizacyjnej i 
ciepłowniczej, w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega sieć wodociągowa i gazowa. 
Stan zagospodarowania działki słaby - kształt działki regularny i zbliżony do foremnego, 
teren płaski oraz bez istotnych podwyższeń i obniżeń. Działka porośnięta drzewami 
iglastymi (cis) i niską koszoną trawą. Od strony wschodniej działkę okala ogrodzenie z 
prefabrykatów betonowych z bramą stalową 2-skrzydłową. Na północ od szacowanej 
działki przebiega rów porośnięty samosiejkami drzew liściastych (lipa) i krzewów (robinia 
akacjowa). Cechy geometryczne działki tj. kształt i powierzchnia gruntu nie pozwala na 
samodzielne zagospodarowanie gruntu, lecz na uzupełnienie działek sąsiadujących. 

Działka nr 127/25, obręb Przecieszyn 
Nieruchomość położona przeciętnie – w strefie pośredniej sołectwa Przecieszyn, ok. 600 
m na wschód od centrum wsi oraz ok. 2 km na wschód od centrum miasta Brzeszcze 

Otoczenie nieruchomości przeciętne - działka w otoczeniu obszarów zieleni 
nieurządzonej i gruntów rolnych użytkowanych gospodarczo, w dalszej odległości (ok. 100 
m) od obszarów zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tuż za wschodnią 
granicą działki usytuowane są obiekty i urządzenia pobliskiej żwirowni. Dojazd do 

nieruchomości słaby – działka bez jakiegokolwiek uregulowanego dostępu do drogi 

publicznej bądź wewnętrznej, w trzeciej linii zabudowy względem drogi wewnętrznej – ul. 
Orzeszkowej, wymagane ustanowienie służebności gruntowej przez działki sąsiadujące od 
strony zachodniej. Działka bez dostępu do jakichkolwiek sieci uzbrojenia w swoim 
obszarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Stan zagospodarowania działki dobry - kształt działki regularny i zbliżony do foremnego, 

teren płaski i równomierny, porośnięty gęstym drzewostanem mieszanym w wieku ok. 30-
40 lat (żywotnik zachodni, świerk srebrzysty, świerk pospolity, brzoza brodawkowata), od 
zachodu działka ogrodzona siatką drucianą między drewnianymi słupkami, od wschodu 
działkę okala potok Młynówka. Działka o średniej bonitacji gleby (klasa IV). 
 
2. Cel wyceny: określenie wartości rynkowej nieruchomości do potrzeb postępowania 
upadłościowego. 
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3. Zakres wyceny: 
a) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej z działek nr 362 i 
127/25 w obrębie Przecieszyn 
b) udział 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
złożonej z działki nr 176/13 w obrębie Zaborze 
 
4. Zastosowane podejście wyceny: podejście porównawcze, metoda korygowania ceny 
średniej. 
 
5. Zestawienie wyników wyceny:  
 
I) Wartość rynkowa nieruchomości - działki nr 176/13 objętej KW nr KR1E/00016217/3 
wynosi:         19 503 zł tj.  46,88  zł/m2 
Słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset trzy złote 
   Wartość rynkowa udziału 3/32 części w nieruchomości jw. wynosi: 
         1 828 zł tj.   46,88  zł/m2 
Słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia osiem złotych 
 
II) Wartość rynkowa nieruchomości wspólnej objętej KW Nr KR1E/00001146/6 wynosi:  
         29 984 zł 
Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 
W tym: 
Wartość rynkowa niezabudowanej działki nr 362 wynosi:  6 449 zł tj.  48,49  zł/m2 
Słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 
Wartość rynkowa niezabudowanej działki nr 127/25 wynosi: 23 535 zł (105 538 zł/ha) 
Słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 
 
6. Data opisu i określenia stanu nieruchomości: 7 lipca 2020 r.   
 
7. Data sporządzenia operatu:  24 lipca 2020 r.  
 
8.  Pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego: 
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Informacje z opisu zgodnie z art. 311, 313, 315 i 345 Pr. up. 
 
Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości:  
 

I) Wartość rynkowa nieruchomości - działki nr 176/13 objętej KW nr KR1E/00016217/3 wynosi:  
         19 503 zł tj.  46,88  zł/m2 
Słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset trzy złote 
   Wartość rynkowa udziału 3/32 części w nieruchomości jw. wynosi: 
         1 828 zł tj.   46,88  zł/m2 
Słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia osiem złotych 
 
II) Wartość rynkowa nieruchomości wspólnej objętej KW Nr KR1E/00001146/6 wynosi:   
        29 984 zł 
Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 
W tym: 
Wartość rynkowa niezabudowanej działki nr 362 wynosi:  6 449 zł tj.  48,49  zł/m2 
Słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 
Wartość rynkowa niezabudowanej działki nr 127/25 wynosi: 23 535 zł (105 538 zł/ha) 
Słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 
 

1. Oznaczenie nieruchomości, jej granice, obszar, oznaczenie księgi wieczystej:  
Przedmiot wyceny stanowią: 
- nieruchomość gruntowa niezabudowana złożona z działki nr 176/13 o pow. 0,0416 ha 
objęta KW nr KR1E/00016217/3 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położona przy ul. 
Grojeckiej w obrębie Zaborze, w gminie wiejskiej Oświęcim 
- nieruchomość gruntowa niezabudowana złożona z działek nr 362 o pow. 0,0133 ha oraz 
127/25 o pow. 0,2230 ha, objęta KW nr KR1E/00001146/6 Sądu Rejonowego w 
Oświęcimiu, położona w obrębie Przecieszyn, w gminie Brzeszcze. 

Działka nr 176/13, obręb Zaborze 
Nieruchomość położona średnio korzystnie – działka usytuowana w strefie pośredniej 
sołectwa Zaborze, przy ul. Grojeckiej, w bliskiej odległości (ok. 500 m na południe) od 
obwodnicy miasta Oświęcimia i ok. 3 km na południowy zachód od oświęcimskiego Rynku. 
Korzystne usytuowanie względem lokalnych dróg przelotowych i pobliskich przystanków 
komunikacji miejskiej autobusowej. Otoczenie nieruchomości korzystne - działka 
otoczona od północnego zachodu terenami czynnie użytkowanymi rolniczo, od 
pozostałych stron – terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-
usługowej o wysokiej intensywności zabudowy wzdłuż ul. Grojeckiej. Dojazd do 
nieruchomości dobry – działka z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej - ul. 
Grojeckiej utwardzonej asfaltem, wjazd częściowo utwardzony żwirem, możliwość 
uzupełnienia nawierzchni wjazdu na całej długości działki przy zachowaniu wymogów 
ustawowych. Uzbrojenie działki niepełne - działka ma dostęp do sieci wodociągowej, 
elektrycznej i gazowej. 
Stan zagospodarowania działki średni - kształt działki nieregularny (we wschodniej części 
szerokość działki ok. 12m, w zachodniej części zwężenie do szerokości 2 m), teren płaski 
oraz bez istotnych podwyższeń i obniżeń. Działka przeważnie porośnięta niską koszoną 
trawą, bieżąco pielęgnowaną. Działka otoczona od strony zachodniej ogrodzeniem z siatki 
stalowej między słupkami betonowymi, stanowiącym własność właścicieli działki 
sąsiedniej, na której znajduje się ujęcie wód gruntowych i nawierzchnia dojazdowa w 
kierunku tego ujęcia. Od strony północnej działka graniczy z przebiegiem drogi dojazdowej 
prowadzącej do pobliskich budynków mieszkalnych. Powierzchnia gruntu i cechy 
geometryczne działki nie pozwalają na samodzielne zagospodarowanie gruntu pod 
konkretną zabudowę mieszkaniową, lecz na uzupełnienie działek sąsiadujących, 
ewentualnie pod utwardzenia placu parkingowego lub wolnostojący stragan (zgodnie z 
uwarunkowaniami gminnego studium planistycznego). 
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Działka nr 362, obręb Przecieszyn 
Nieruchomość położona korzystnie – działka usytuowana w strefie centralnej sołectwa 
Przecieszyn, w bliskiej odległości (ok. 120 m na północ) od lokalnej drogi przelotowej – ul. 
Wyzwolenia i w umiarkowanej odległości (ok. 300 m) od przystanków komunikacji 
autobusowej, 1,5 km na wschód od centrum miasta Brzeszcze. Otoczenie nieruchomości 
korzystne - działka otoczona od południa i zachodu terenami czynnie użytkowanymi 
rolniczo, od wschodu obszarami zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od 
północy obszarami zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług centrotwórczych (m.in. 
parafia MB Częstochowskiej). Dojazd do nieruchomości średni – działka posiada 
bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Długiej w ramach działki nr 877/4 stanowiącej 
własność Gminy, występują jednak częściowe utrudnienia co do możliwości wykonania 
utwardzonego wjazdu przy zachowaniu wymogów ustawowych z uwagi na zbyt wąski 
przebieg szacowanej działki (szerokość ok. 4,5 m) przy granicy z działką drogową. 
Uzbrojenie działki niepełne - działka ma bezpośredni dostęp do sieci kanalizacyjnej i 
ciepłowniczej, w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega sieć wodociągowa i gazowa. 
Stan zagospodarowania działki słaby - kształt działki regularny i zbliżony do foremnego, 
teren płaski oraz bez istotnych podwyższeń i obniżeń. Działka porośnięta drzewami 
iglastymi (cis) i niską koszoną trawą. Od strony wschodniej działkę okala ogrodzenie z 
prefabrykatów betonowych z bramą stalową 2-skrzydłową. Na północ od szacowanej 
działki przebiega rów porośnięty samosiejkami drzew liściastych (lipa) i krzewów (robinia 
akacjowa). Cechy geometryczne działki tj. kształt i powierzchnia gruntu nie pozwala na 
samodzielne zagospodarowanie gruntu, lecz na uzupełnienie działek sąsiadujących. 

Działka nr 127/25, obręb Przecieszyn 
Nieruchomość położona przeciętnie – w strefie pośredniej sołectwa Przecieszyn, ok. 600 
m na wschód od centrum wsi oraz ok. 2 km na wschód od centrum miasta Brzeszcze 

Otoczenie nieruchomości przeciętne - działka w otoczeniu obszarów zieleni 
nieurządzonej i gruntów rolnych użytkowanych gospodarczo, w dalszej odległości (ok. 100 
m) od obszarów zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tuż za wschodnią 
granicą działki usytuowane są obiekty i urządzenia pobliskiej żwirowni. Dojazd do 

nieruchomości słaby – działka bez jakiegokolwiek uregulowanego dostępu do drogi 

publicznej bądź wewnętrznej, w trzeciej linii zabudowy względem drogi wewnętrznej – ul. 
Orzeszkowej, wymagane ustanowienie służebności gruntowej przez działki sąsiadujące od 
strony zachodniej. Działka bez dostępu do jakichkolwiek sieci uzbrojenia w swoim 
obszarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Stan zagospodarowania działki dobry - kształt działki regularny i zbliżony do foremnego, 

teren płaski i równomierny, porośnięty gęstym drzewostanem mieszanym w wieku ok. 30-
40 lat (żywotnik zachodni, świerk srebrzysty, świerk pospolity, brzoza brodawkowata), od 
zachodu działka ogrodzona siatką drucianą między drewnianymi słupkami, od wschodu 
działkę okala potok Młynówka. Działka o średniej bonitacji gleby (klasa IV). 
 
2. Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz 

przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem: brak 
3. Stwierdzone prawa i obciążenia: 

KW nr KR1E/00016217/3: 
Właścicielami nieruchomości objętej KW nr KR1E/00016217/3 są: 
- Zofia Naras w udziale 20/32 cz. (c. Antoniego i Julii), na podstawie: aktu własności ziemi dok. 3 z 
dnia 17.12.1974 roku o nr 45/1422/74 (Chwila wpływu z dnia 23.03.1983 roku, chwila wpisu z dnia 
31.03.1983 roku), postanowienia o nabycia spadku z dnia 09.05.2007 roku o sygn. akt I NS 393/07 
(Chwila wpływu z dnia 30.07.2013 roku, chwila wpisu z dnia 07.08.2013 roku) i aktu własności 
ziemi dok. 3 z dnia 17.12.1974 roku o nr 45/1422/74 (Chwila wpływu z dnia 30.07.2013 roku, 
chwila wpisu z dnia 07.08.2013 roku). 
- Jadwiga Alina Byrska w udziale 3/32 cz. (c. Mariana i Zofii), Zbigniew Alan Naras w udziale 3/32 
cz. (s. Mariana i Zofii), Kazimierz Andrzej Naras w udziale 3/32 cz. (s. Mariana i Zofii) oraz 
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Jarosław Andrzej Naras w udziale 3/32 cz. (s. Mariana i Zofii), na podstawie postanowienia o 
nabycia spadku z dnia 09.05.2007 roku o sygn. akt I NS 393/07. Chwila wpływu z dnia 30.07.2013 
roku, chwila wpisu z dnia 07.08.2013 roku. 
Dział III. Prawa, ciężary i ograniczenia: 
Inny wpis: przeniesiono wpis z karty "a" LWH 345 Przecieszyn ostrzeżenie o wszczęciu 
postępowania wywłaszczeniowego do części dz. grt. 127/7 obszaru 270 m2, na podstawie 
postanowienia z dnia 18.03.1975 roku o nr GKP VI-630/A/5/75. Chwila wpływu z dnia 19.03.1975 
roku, chwila wpisu z dnia 27.03.1975 roku. 
Dział IV. Hipoteki: brak hipotek. 
KW nr KR1E/00001146/6: 
Właścicielką nieruchomości objętej KW nr KR1E/00001146/6 jest Jadwiga Byrska w udziale 1/1 
części (c. Mariana i Zofii), na podstawie: postanowienia z dnia 05.03.1992 roku o sygn. akt Ns 
269/90 (Chwila wpływu z dnia 13.11.1992 roku, chwila wpisu z dnia 13.11.1992 roku) i odpisu 
skróconego małżeństwa z dnia 31.06.1998 roku o sygn. akt 89/1996 (Chwila wpływu z dnia 
27.03.1998 roku, chwila wpisu z dnia 14.04.1998 roku) 
Dział III. Prawa, ciężary i ograniczenia: 
Inny wpis: przeniesiono wpis z karty "a" LWH 345 Przecieszyn ostrzeżenie o wszczęciu 
postępowania wywłaszczeniowego do części dz. grt. 127/7 obszaru 270 m2, na podstawie 
postanowienia z dnia 18.03.1975 roku o nr GKP VI-630/A/5/75. Chwila wpływu z dnia 19.03.1975 
roku, chwila wpisu z dnia 27.03.1975 roku. 
Dział IV. Hipoteki: brak hipotek. 
4. Umowy ubezpieczenia: brak. 
5. Osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki: 

- dla działki nr 176/13 w Zaborzu: Zofia Naras w udziale 20/32 części oraz jej dzieci: Jadwiga 
Byrska, Zbigniew Naras, Kazimierz Naras i Jarosław Naras w równych udziałach po 3/32 
części. 
- dla działek nr 127/25 i 362 w Przecieszynie: Jadwiga Byrska w udziale 1/1 części. 

6. Sposób korzystania z nieruchomości przez stronę upadłą: nieruchomości niezabudowane, 
nieużytkowane gospodarczo dla potrzeb uzyskania jakichkolwiek korzyści/pożytków 
ekonomicznych. 

7. Zgłoszone prawa do nieruchomości: brak 
8. Inne szczegóły istotne dla przeprowadzenia opisu i oszacowania:   

• Oględziny nieruchomości zostały dokonane w warunkach pełnego dostępu do nieruchomości, 
nie była ograniczona możliwość dostępu do przedmiotu oględzin. 

• Współwłaścicielka przedmiotowych nieruchomości była obecna podczas oględzin przedmiotu 
wyceny dnia 7 lipca 2020 r. 

• Do celów wyceny wykorzystano powierzchnię pojedynczych działek wynikającą z powiatowej 
ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Należy zaznaczyć, 
iż zakres wyceny obejmuje zarówno pełną własność działek niezabudowanych objętych KW nr 
KR1E/00001116/4, jak też udział 3/32 części we własności działki niezabudowanej objętej KW 
nr KR1E/00016217/3. W przypadku wspomnianego udziału, zgodnie z art. 1009 kpc w razie 
skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości opisowi i oszacowaniu podlega cała 
nieruchomość, a sumą oszacowania takiej części jest odpowiednia część sumy oszacowania 
całej nieruchomości. 

• Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje podatków i opłat związanych ze 
sprzedażą nieruchomości, w tym podatku VAT, który należy ustalić zgodnie z wymogami 
przepisów prawa podatkowego. 

• Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie uwzględnia wpływu ograniczeń w nabywaniu 
nieruchomości wynikających z art. 2a ust. 1 i 3 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 
dnia 11.04.2003 r. (tj. Dz. U. z dnia 22.07.2019 r., poz. 1362 z późn. zm.), ponieważ sprzedaż 
szacowanej całości funkcjonalnej zostanie dokonana w ramach postępowania upadłościowego 
(skutki jak dla postępowania egzekucyjnego), jej powierzchnia łączna nie przekracza 1 ha, a 
działki objęte wyceną częściowo są objęte uwarunkowaniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
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• Zgodnie z art. 311 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
1. Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż z wolnej ręki lub w drodze przetargu lub 
aukcji przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, nieruchomości i 
ruchomości, wierzytelności oraz innych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości 
albo przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw 
majątkowych. 
1a. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej przysługuje prawo 
wykupu składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa państwa.  
1aa. O zamiarze sprzedaży składników majątku służących do prowadzenia działalności w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa syndyk zawiadamia Ministra Obrony Narodowej, 
który może przedstawić sędziemu-komisarzowi w terminie: 
1) tygodnia od dnia zawiadomienia – opinię albo 
2) trzydziestu dni od dnia zawiadomienia – oświadczenie o skorzystaniu z prawa wykupu, o 

którym mowa w ust. 1a. 
1ab. Wykup, o którym mowa w ust. 1a, jest dokonywany po cenie sprzedaży ustalonej na 
podstawie dowodu z opinii biegłego, przy czym cena nie może być niższa niż kwota możliwa do 
uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o 
koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Koszty opinii 
biegłego ponosi Skarb Państwa. 
1ac. Na postanowienie ustalające cenę sprzedaży, po której jest dokonywany wykup, o którym 
mowa w ust. 1a, zażalenie przysługuje Ministrowi Obrony Narodowej, wierzycielom oraz 
upadłemu. 
Przedmiotowa nieruchomość nie służy do prowadzenia działalności w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa państwa, więc ustęp 1a, 1aa, 1ab i 1ac nie dotyczą niniejszej 
wyceny. 
1ad. W przypadku wykupu składników majątku obciążonych zastawem rejestrowym, 
przepisów art. 327 i art. 328  nie stosuje się. Z ceny sprzedaży wyodrębnia się wartość rzeczy 
obciążonych zastawem i przeznacza się ją na zaspokojenie zastawnika stosownie do 
przepisów art. 336 i art. 340. 
2. W przypadkach wskazanych w ustawie likwidacja ruchomości obciążonych zastawem 
rejestrowym oraz wierzytelności i praw obciążonych zastawem rejestrowym lub zastawem 
finansowym może nastąpić także przez przejęcie ich przez wierzyciela będącego zastawnikiem 
zastawu rejestrowego lub zastawu finansowego, jeżeli umowa o ustanowieniu zastawu przewiduje 
zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia przedmiotu zastawu. 
3. Przepisy dotyczące likwidacji w drodze sprzedaży ruchomości oraz przejęcia ruchomości 
obciążonych zastawem rejestrowym stosuje się odpowiednio do sprzedaży i przejęcia przez 
wierzyciela zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona zastawem rejestrowym, jak wskazuje treść 
KW gruntowej, więc ustęp 1ad, 2 i 3 nie dotyczą niniejszej wyceny. 

• Zgodnie z art. 313 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 
Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także 
powstałe po ogłoszeniu upadłości. 
2. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych 
ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych 
sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5. W miejsce prawa, które 
wygasło, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości wygasłego prawa z ceny uzyskanej 
ze sprzedaży obciążonej nieruchomości. Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy 
sprzedaży. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny 
plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia 
hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości. 
3. Pozostają w mocy bez potrącania ich wartości z ceny nabycia służebność drogi koniecznej, 
służebność przesyłu oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy 
wznoszeniu budowli lub innego urządzenia. Użytkowanie oraz prawa dożywotnika pozostają w 
mocy, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość 
nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania i praw dożywotnika znajduje pełne 



Adam Kościsz, EKSPERT -Doradztwo i Wyceny  

Sygn. akt VIII GUp 26/20 - wycena nieruchomości niezabudowanych w obrębach Przecieszyn i Zaborze                         str.  9 

pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w tym ostatnim wypadku wartość tych praw będzie zaliczona 
na cenę nabycia. 
4. Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej w zarzutach do planu 
podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej, sędzia-komisarz może 
postanowić, że służebność gruntowa, która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia, zostaje 
utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości władnącej konieczna, a nie obniża w sposób 
istotny wartości nieruchomości obciążonej. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje 
zażalenie. Jeżeli wniosek o wyłączenie zgłoszony został w zarzutach, podlega rozpoznaniu razem 
z zarzutami. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek służebnościami gruntowymi, 
służebnościami budynkowymi i służebnościami przesyłu, bądź innymi prawami rzeczowymi 
możliwie ujawnionymi w KW. Ustęp 2, 3 i 4 nie dotyczą niniejszej wyceny. 
5. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru 
okrętowego. 
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta prawem odrębnej własności, więc ustęp 5 nie 
dotyczy niniejszej wyceny. 
6. Do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego: art. 1004 (egzekucja z ułamkowej części nieruchomości i z 
użytkowania wieczystego), art. 1005 (zawiadomienie o zajęciu ułamkowej części nieruchomości), 
art. 1007 (zarząd ułamkową częścią nieruchomości), art. 1009 opis i oszacowanie nieruchomości 
w razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości), art. 1012 (obciążenia 
ułamkowej części nieruchomości) i art. 1013 (przysądzenie własności ułamkowej części 
nieruchomości a hipoteki wcześniej wpisane) Kodeksu postępowania cywilnego. 
Zgodnie z art. 1009 kpc w razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości 
opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość. Sumą oszacowania takiej części jest 
odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości. Jak wskazuje art. 1012 
Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przedmiotem egzekucji jest ułamkowa część 
nieruchomości, to obciążenia (inne niż hipoteka) ustanowione przed powstaniem 
współwłasności, jeżeli zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie 
dokumentu do zbioru lub zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji, pozostają 
w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia. Rozwinięciem tego artykułu jest art. 
1013 kpc stanowiący, że postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części 
nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem 
współwłasności. SN wyjaśnił w postanowieniu z 27.6.2002 r. (IV CKN 1167/00, Legalis), że 
zwrot „przed powstaniem współwłasności” oznacza niewątpliwie powstanie 
współwłasności ułamkowej. Hipoteki ustanowione po powstaniu współwłasności nie 
obciążają już całej nieruchomości tylko jej ułamkową część. 

• Zgodnie z art. 315 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
Sędzia-komisarz może wyłączyć określone składniki majątku z masy upadłości, w tym 
nieruchomość lub jej ułamkową część, jeżeli nie można ich zbyć z zachowaniem przepisów 
ustawy, a dalsze pozostawanie tych składników majątku w masie upadłości będzie niekorzystne 
dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy upadłości związanymi z tym kosztami. Na 
postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. 
Art. 315 nie ma wpływu na kształt niniejszej wyceny, ponieważ sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości w postępowaniu upadłościowym posiada skutki postępowania 
egzekucyjnego i może zostać przeprowadzona w pełni zgodnie z wymogami Prawa 
upadłościowego. 

• Zgodnie z art. 345 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzytelności zabezpieczone hipoteką, 
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską, a także wygasające 
według przepisów ustawy prawa oraz skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na 
nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub 
statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego, podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z 
likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne 
koszty postępowania upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części sumy 
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uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego, 
która wynika ze stosunku wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości. 
2. Wierzytelności i prawa, o których mowa w ust. 1, są zaspokajane w kolejności przysługującego 
im pierwszeństwa. Jeżeli z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu zaspokojeniu 
podlegają zarówno wierzytelności zabezpieczone hipoteką, jak i wygasające wg art. 313 ust. 2 
prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, o pierwszeństwie rozstrzyga chwila, od której liczy się 
skutki wpisu hipoteki, prawa lub roszczenia do KW. 
3. W równym stopniu z wierzytelnością zaspokaja się roszczenia o świadczenia uboczne objęte 
zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Przypadającą wierzycielowi sumę zalicza się 
przede wszystkim na należność główną, następnie na odsetki i pozostałe roszczenia o 
świadczenia uboczne, z tym że koszty postępowania uwzględnia się w ostatniej kolejności. 
Art. 345 Prawa upadłościowego nie dotyczy niniejszej wyceny, gdyż przedmiotu jej nie 
obciążają na datę wyceny jakiekolwiek hipoteki. 

 
 (pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 



Adam Kościsz, EKSPERT -Doradztwo i Wyceny  

Sygn. akt VIII GUp 26/20 - wycena nieruchomości niezabudowanych w obrębach Przecieszyn i Zaborze                         str.  11 

 

14. Załączniki 

14.1a. Wypis z KW nr KR1E/00001146/6 
 

Wypis dokumentu sporządzony na podstawie art. 155 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z dnia 15.01.2020 r. poz. 65 z późn. zm.). 
 

Określenie 
dokumentacji 

Księga Wieczysta nr KR1E/00001146/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu 

Miejsce 
udostępnienia 

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. 

Treść wypisu 

Dział I – Oznaczenie nieruchomości 
Położenie: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Brzeszcze, 
obręb Przecieszyn. 
Działka nr 362 oraz 127/25  
Łączny obszar: 0,2363 ha 
 
Dział I – Spis praw:  
- Brak wpisów. 
 
Dział II - Własność 
Właściciel nieruchomości: Jadwiga Byrska w udziale 1/1 części (c. Mariana i 
Zofii), na podstawie: 
- postanowienia z dnia 05.03.1992 roku o sygn. akt Ns 269/90. Chwila wpływu z 
dnia 13.11.1992 roku, chwila wpisu z dnia 13.11.1992 roku. 
- odpisu skróconego małżeństwa z dnia 31.06.1998 roku o sygn. akt 89/1996. 
Chwila wpływu z dnia 27.03.1998 roku, chwila wpisu z dnia 14.04.1998 roku. 
 
Dział III. Prawa, ciężary i ograniczenia: 
▪ Inny wpis:  przeniesiono wpis z karty "a" LWH 345 Przecieszyn ostrzeżenie o 

wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego do części dz. grt. 127/7 
obszaru 270 m2, na podstawie postanowienia z dnia 18.03.1975 roku o nr 
GKP VI-630/A/5/75. Chwila wpływu z dnia 19.03.1975 roku, chwila wpisu z 
dnia 27.03.1975 roku. 

 
Dział IV. Hipoteki: 
- Brak wpisów. 
 

Wypis 
sporządzono 

23.07.2020 r.   

 
      (pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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14.1b. Wypis z KW nr KR1E/00016217/3 
 

Wypis dokumentu sporządzony na podstawie art. 155 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z dnia 15.01.2020 r. poz. 65 z późn. zm.). 
 

Określenie 
dokumentacji 

Księga Wieczysta nr KR1E/00016217/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu 

Miejsce 
udostępnienia 

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. 

Treść wypisu 

Dział I – Oznaczenie nieruchomości 
Położenie: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina wiejska 
Oświęcim, obręb Zaborze. 
Działka nr 176/13  
Łączny obszar: 0,0122 ha 
UWAGA: Powierzchnia działki wg powiatowej ewidencji gruntów: 0,0416 ha 
 
Dział I – Spis praw:  
- Brak wpisów. 
 
Dział II - Własność 
Właściciel nieruchomości:  

• Zofia Naras w udziale 20/32 cz. (c. Antoniego i Julii), na podstawie: 
- aktu własności ziemi dok. 3 z dnia 17.12.1974 roku o nr 45/1422/74. Chwila 
wpływu z dnia 23.03.1983 roku, chwila wpisu z dnia 31.03.1983 roku. 
- postanowienia o nabycia spadku z dnia 09.05.2007 roku o sygn. akt I NS 393/07. 
Chwila wpływu z dnia 30.07.2013 roku, chwila wpisu z dnia 07.08.2013 roku. 
- aktu własności ziemi dok. 3 z dnia 17.12.1974 roku o nr 45/1422/74. Chwila 
wpływu z dnia 30.07.2013 roku, chwila wpisu z dnia 07.08.2013 roku. 

• Jadwiga Alina Byrska w udziale 3/32 cz. (c. Mariana i Zofii), Zbigniew Alan 
Naras w udziale 3/32 cz. (s. Mariana i Zofii), Kazimierz Andrzej Naras w udziale 
3/32 cz. (s. Mariana i Zofii) oraz Jarosław Andrzej Naras w udziale 3/32 cz. (s. 
Mariana i Zofii), na podstawie: 

- postanowienia o nabycia spadku z dnia 09.05.2007 roku o sygn. akt I NS 393/07. 
Chwila wpływu z dnia 30.07.2013 roku, chwila wpisu z dnia 07.08.2013 roku. 
 
Dział III. Prawa, ciężary i ograniczenia: 

• Inny wpis:  przeniesiono wpis z karty "a" LWH 345 Przecieszyn ostrzeżenie o 
wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego do części dz. grt. 127/7 obszaru 
270 m2, na podstawie postanowienia z dnia 18.03.1975 roku o nr GKP VI-
630/A/5/75. Chwila wpływu z dnia 19.03.1975 roku, chwila wpisu z dnia 
27.03.1975 roku. 

 
Dział IV. Hipoteki: 
- Brak wpisów. 

Wypis 
sporządzono 

23.07.2020 r.   

 

 
      (pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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14.2a. Wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Oświęcim 
 

Wypis dokumentu sporządzony na podstawie art. 155 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z dnia 15.01.2020 r. poz. 65 z późn. 
zm.). 
 

Określenie 
dokumentu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim 

Miejsce 
udostępnienia 

Urząd Gminy Oświęcim – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 

Treść wypisu Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Oświęcim zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr XI/105/19 z dnia 
28.08.2019 r. działka nr 176/13 położona są na obszarze oznaczonym następująco: 
MN – obszary mieszkaniowo-usługowe o przeważającej zabudowie jednorodzinnej 
Funkcją dominującą obszarów mieszkaniowo – usługowych o przeważającej zabudowie 
jednorodzinnej (MN) jest funkcja mieszkaniowa wraz z towarzyszącą funkcją usługową. 
W obrębie obszaru można lokalizować: a) budynki mieszkalne, gospodarcze, wraz z 
usługami, handlem oraz infrastrukturą komunikacyjną (garaże, parkingi), b) budynki 
usługowe oraz rzemieślnicze nieuciążliwe dla otoczenia, c) tereny i obiekty sportowo – 
rekreacyjne, d) budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne, e) sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, f) zieleń urządzona i 
obiekty małej architektury. 
Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenów: a) 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0, b) minimalna powierzchnia 
terenów czynnych biologicznie – 25%, c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m, z 
dopuszczeniem wyższych dominant przestrzennych. 
Ustala się następujące kierunki zagospodarowania oraz kształtowania ładu 
przestrzennego: a) każdy teren przeznaczony do zabudowy musi mieć zapewniony 
dostęp do drogi publicznej, b) likwidacja zagospodarowania i użytkowania terenu 
naruszającego funkcję obszaru oraz obiektów i zabudowy, które utraciły wartość 
techniczną i użytkową, a nie przedstawia wartości kulturowych, c) utrzymanie istniejącej, 
nowe nasadzenia i pielęgnacja zieleni publicznej; realizacja elementów małej architektury 
i atrakcyjnej ogólnodostępnej przestrzeni w otoczeniu zabudowy usługowej; 
wykorzystywanie zieleni do wyeksponowania lub przesłaniania obiektów, d) zapewnienie 
dostępności komunikacyjnej terenów, głównie: • modernizacja terenów w ciągach 
komunikacyjnych (poszerzenia dróg i ulic), wyznaczenie tras rowerowych, realizacja 
chodników oraz zagospodarowanie terenów zielenią), • realizacja w nowych oraz 
uzupełnienie istniejących zespołów mieszkaniowych o wewnętrzny układ komunikacyjny 
tworzony na zasadzie układów przejazdowych i unikaniu układów dróg ślepych, bez 
przejazdu, • realizacja niezbędnej ilości miejsc parkingowych szczególnie 
towarzyszących funkcji usługowej; użytkownicy poszczególnych działek powinny mieć 
wyznaczone miejsca do parkowania oraz garażowania pojazdów w obrębie tych działek, 
e) wyposażenie terenów i obiektów w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym 
uwzględnieniem sieci kanalizacyjnej oraz stosowanie proekologicznych systemów 
grzewczych; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszczenie rozwiązań 
indywidualnych, w tym z zastosowaniem szczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków, 
f) na terenach stref ochronnych i izolacyjnych od sieci infrastruktury technicznej 
zachowanie warunków wynikających z przebiegu sieci. 

Wypis 
sporządzono 

23.07.2020 r.  

  

(pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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14.2b. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brzeszcze 
 

Wypis dokumentu sporządzony na podstawie art. 155 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z dnia 15.01.2020 r. poz. 65 z późn. zm.). 

 
Określenie 
dokumentu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze 

Miejsce 
udostępnienia 

Urząd Gminy Brzeszcze – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 

Treść wypisu Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze 
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach sygn. XXI/239/08 z dnia 
30.09.2008 r. działki położone w obrębie Przecieszyn są oznaczone następująco:  
Działka 362: P.40.UN - Tereny usług nieuciążliwych 
Funkcją dominującą na obszarach UN są usługi, których oddziaływanie o poziomie 
przekraczającym poziomy dopuszczalne nie wykracza poza granice terenu, do którego 
inwestor przedsięwzięcia ma tytuł prawny.  

• Nakazy: – Realizacja funkcji usługowej nieuciążliwej np. handlu, administracji, 
kultury, oświaty itp., – Budynki o maksymalnej wysokości od poziomu terenu przy najniżej 
położonym narożniku budynku do kalenicy dachu - 15 m, – Realizacja miejsc 
parkingowych w ilości zaspokajającej potrzeby wynikające z funkcjonowania danego 
obiektu usługowego, – Minimalny wskaźnik powierzchni niezabudowanej działki - 20%,  

• Zakazy: – Realizacji funkcji usługowych, przemysłowych i składowych, których 
oddziaływanie na środowisko, o poziomie przekraczającym określone przepisami 
odrębnymi poziomy dopuszczalne, mogłoby wykraczać poza granice terenu, do którego 
inwestor przedsięwzięcia ma tytuł prawny, – Realizacji funkcji handlowych o powierzchni 
sprzedażnej powyżej 2000 m2. 

• Dopuszczenia: - Zabudowa na całej szerokości działki przylegającej do ulicy w 
przypadku zabudowy pierzejowej pod warunkiem dostosowania formy architektonicznej 
tej zabudowy do innych budynków zlokalizowanych w pierzei, – Realizacja usług 
publicznych, – Realizacja funkcji mieszkaniowych pod warunkiem, że będą one związane 
z funkcją dominującą, – Dopuszcza się zabudowę pierzejową, – Forma budynków winna 
wyrażać wysokie walory estetyczne. – W przypadku realizacji funkcji publicznej na 
terenie przylegającym bezpośrednio do ścieżki rowerowej wymagane jest 
zorganizowanie miejsc parkingowych dla rowerów. 
Działka 127/25: P.22/37.ZN – Tereny zieleni nieurządzonej 
Funkcją dominującą na tych obszarach jest zieleń nieurządzona (łąki i pastwiska). 

 Nakazy: - Zachowanie zieleni nieurządzonej łąk i pastwisk oraz innych rodzajów 
zieleni nieurządzonej biologicznie czynnej oraz jej ochrona. 

 Zakazy: - Realizacji zabudowy. - Realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
pogorszyć stan i funkcjonowanie zieleni. 

 Dopuszczenia: - Dopuszcza się lokalizację urządzeń oczyszczających infrastruktury 
komunalnej nie wymagających stref ochronnych. - Wykorzystanie rolnicze terenów. - Dla 
poprawy warunków mieszkaniowych w istniejącej zabudowie dopuszcza się przebudowę, 
nadbudowę i adaptację istniejącej zabudowy, według zasad przestrzennych określonych 
dla danego rodzaju zabudowy w tekście planu. - Zdegradowane tereny łąk i pastwisk 
przywracać do wartości użytkowej poprzez rekultywację. - Dopuszcza się 
zagospodarowanie terenów i wód powierzchniowych dla celów rekreacji i hodowli ryb. 
 

Wypis 
sporządzono 

23.07.2020 r.  

  

(pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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14.3.  Wypisy z rejestru gruntów 
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14.4. Kopie mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną 
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14.5. Dokumentacja fotograficzna 
 

Stan zagospodarowania działki nr 176/13 w obrębie Zaborze, w gminie wiejskiej Oświęcim. 
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Stan zagospodarowania działki nr 362 w obrębie Przecieszyn, w gminie Brzeszcze. 
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Stan zagospodarowania działki nr 127/25 w obrębie Przecieszyn, w gminie Brzeszcze. 
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14.6. Kopia polisy ubezpieczeniowej rzeczoznawcy majątkowego 
 

 

 

 

 


