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O P E R A T   S Z A C U N K O W Y 
  

   
określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu-Grzybowicach przy                       

ul. Pyskowickiej 17. Działki nr  275/5, 277/22 oraz 315/4 (KW nr  GL1Z/00025445/5) objęte prawem 

własności  o łącznej pow. 11278 m2. Nieruchomość zabudowana jest zwartym kompleksem budynków o funkcji 

biurowo-magazynowo-usługowej o łącznej pow. użytkowej 5401,30 m2.  

   

 

  WŁAŚCICIEL :  AGD Market Sp. z o.o. w upadłości. 
 

   

CEL OPRACOWANIA:  Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej 
przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży. 

 
  DATA OPRACOWANIA:   12 kwietnia 2019 r. 

AUTOR OPRACOWANIA: 

Krzysztof Krzywicki, rzeczoznawca majątkowy 
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PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY. 

 

 

Źródło: SIOT Zabrze 

Przedmiotem opracowania niniejszego operatu szacunkowego jest nieruchomość gruntowa, 

zabudowana obiektami stanowiącymi pierwotnie siedzibę sieciowej firmy handlowej, położona                       

w Zabrzu-Grzybowicach przy ul. Pyskowickiej 17. Nieruchomość opisana jest w księdze 

wieczystej nr GL1Z/00025445/5 jako zabudowane działki nr 275/5, 277/22 oraz 315/4 objęte 

prawem własności o łącznej pow. 11278 m2. 

Nieruchomość zabudowana jest kompleksem budynków o funkcji biurowo-magazynowo-

usługowej. Zabudowa zwarta. 

Główne budynki to trzykondygnacyjny budynek biurowy z otwartym parkingiem w przyziemiu , 

jednokondygnacyjna hala magazynowa z warsztatem samochodowym oraz parterowy budynek 

serwisowy z zapleczem socjalnym. W północno-wschodniej części nieruchomości posadowiony 

jest murowany budynek techniczny. 

Budowle w postaci nawierzchni drogowych i placów postojowych z kostki betonowej.                 

Od wschodniej strony hali magazynowej rampa za- i wyładunkowa niwelująca spadek terenu               

w kierunku ul. Pyskowickiej. Powierzchnia niezabudowana porośnięta jest trawami i krzewami 

ozdobnymi. Cały teren nieruchomości jest ogrodzony. Brama przesuwna sterowana 

bezprzewodowo. Wjazd na teren nieruchomości od ul. Pyskowickiej połączonej poprzez             

ul. Składową do drogi krajowej 78 (ul. Wincentego Witosa). Zakres wyceny obejmuje prawo 

własności nieruchomości zabudowanej. 
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Tabela 1.1 

Źródło: Wypis z rejestru gruntów 

. 

Aktualność wypisu z rejestru gruntowego na dzień 01.04.2019 r. 

Tabela 1.2. 

Wyszczególnienie Pow. użytkowa w m2 

Budynek biurowy 2 435,6 

Parking podziemny, otwarty 1652 

Budynek hali magazynowej i warsztatu samochodowego 2 667,6 

Budynek serwisu z zapleczem socjalnym 375,2 

Budynek techniczny 16 

RAZEM bez parkingu 5493,9 
 

Składniki nieruchomości. 

L.p. Nazwa obiektu 

1. Drogi i place utwardzone 

2. Ogrodzenie i brama wjazdowa 

3. Linia zasilania energetycznego 

4. Kanalizacja sanitarna 

5. Kanalizacja deszczowa 

6. Sieć wodociągowa z siecią hydrantową 

7.  Sieć gazowa 

8.  Instalacja oświetlenia terenu ze słupami 
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Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, sieć hydrantowa sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, 

energetyczna linia zasilająca. 

CEL WYCENY 

Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby 

prowadzonego sądowego postępowania upadłościowego. 

PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

Podstawa  formalna 

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi zlecenie Pana Marcina Żurakowskiego syndyka 

masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu dla Agencji Doradczo-Handlowej „TAXER” 

mgr inż. Krzysztof Krzywicki, 44-117 Gliwice ul. Saturna 6/24. 

Autor operatu szacunkowego 

Krzysztof Krzywicki, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 1347 w 

zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa, członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, 

posiadający specjalistyczne przeszkolenie w zakresie szacowania majątku w celu 

zabezpieczenia kredytowego. 

Autor operatu szacunkowego oświadcza, że nie ma oraz nie planuje żadnych związków z 

Zamawiającym, ani też żadnych innych kontaktów, które mogłyby wpłynąć na bezstronność wyceny. 

Podstawy  materialnoprawne 

Przepisy podstawowe: 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 

102, poz. 651  z dnia 19 maja 2010 r. z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. nr 207; 

poz. 2109), 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z 

późniejszymi zmianami)  

 

Źródła danych merytorycznych 

• Treść księgi wieczystej  Nr  GL1Z/00025445/5 wersja z portalu Ministra Sprawiedliwości. 

• Mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntowego, wypis z rejestru budynków. 

• Zaświadczenie Prezydenta Miasta Zabrze o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 

ogólnym zagospodarowania przestrzennego uzyskana w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. 

• Ustalenia dokonane według zakresu rzeczowego w trakcie wizji lokalnej na terenie 

nieruchomości w obecności użytkownika nieruchomości; w trakcie wizji dokonano oględzin 

nieruchomości, identyfikacji z przynależnymi dokumentami oraz oceniono stan i poziom 

techniczny poszczególnych elementów zabudowy a także wykonano w niezbędnym zakresie 

inwentaryzację szkicową oraz fotograficzną. 

• Dokumentacja projektowa budynków. 
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• Wyjaśnienia udzielone Rzeczoznawcy przez Użytkownika nieruchomości. 

• Informacje z agencji obrotu nieruchomościami z terenu aglomeracji górnośląskiej, a także 

informacje pochodzące z komercyjnej bazy danych „WALOR” administrowanej przez firmę 

PRONET sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 

DATA  SPORZĄDZENIA  WYCENY 

Data sporządzenia wyceny:                                                          12 kwietnia 2019 r. 

Data, na którą oszacowano wartość przedmiotu wyceny:  12 kwietnia 2019 r. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:  05 kwietnia 2019 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 05 kwietnia 2019 r. 

OKREŚLENIE  STANU  NIERUCHOMOŚCI 

Obecny stan prawny nieruchomości. 

Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr GL1Z/00025445/5. W treści księgi brak 

wpisów dotyczących budynków posadowionych na nieruchomości. Jest informacja o  działkach: 

Działki ewidencyjne  

Numer działki:             275/5  
Obręb ewidencyjny:    Grzybowice  
Położenie: (województwo, miejscowość):    śląskie, Zabrze    
Ulica:                            Pyskowicka  
Sposób korzystania:    zurbanizowane tereny niezabudowane  
 

Numer działki:             277/22  
Obręb ewidencyjny:    Grzybowice  
Położenie: (województwo, miejscowość):    śląskie, Zabrze    
Ulica:                            Pyskowicka  
Sposób korzystania:    zurbanizowane tereny niezabudowane  
 

Numer działki:             315/4  
Obręb ewidencyjny:    Grzybowice  
Położenie: (województwo, miejscowość):    śląskie, Zabrze    
Ulica:                            Pyskowicka  
Sposób korzystania:    zurbanizowane tereny niezabudowane  
 Obszar całej nieruchomości:   1,1278 ha 
 

Jako właściciel nieruchomości jest wymieniona AGD Market Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą        w 

Zabrzu. Dział trzeci nie zawiera wpisów.   

W dziale czwartym wymienione są hipoteki:  

Numer hipoteki:  1  
Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna łączna zwykła  
Suma (słownie), waluta: 9 000 000,00 (dziewięć milionów) zł  
Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt zgodnie z umową kredytową nr 686/2009/00001014/00 z dnia 
11.08.2009 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 21 grudnia 2010r. do umowy 686/2009/00001014/00 z dnia 11 
sierpnia 2009r. i umową o przejęciu długu nr 686/2010/00003027/11 z dnia 21 grudnia 2010r.  
Termin zapłaty: 2016-08-17  
Księga współobciążona: GL1Z/00011072/8      
Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.  
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Numer hipoteki:  2  
Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna łączna kaucyjna  
Suma (słownie), waluta: 4 500 000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy) zł  
Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt zgodnie z umową kredytową nr 686/2009/00001014/00 z dnia 
11.08.2009 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 21 grudnia 2010r. do umowy 686/2009/00001014/00 z dnia 11 
sierpnia 2009r. i umową o przejęciu długu nr 686/2010/00003027/11 z dnia 21 grudnia 2010r.  
Termin zapłaty: 2016-08-17  
Księga współobciążona: GL1Z/00011072/8         
Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.  
 
Numer hipoteki:  5  
Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna kaucyjna  
Suma (słownie), waluta: 16 500 000,00 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) zł  
Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt zgodnie z umową nr 8832006001000537/00 z dnia 14 czerwca 
2006r.  
Termin zapłaty: 2011-01-13  
Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gliwicach z 
siedzibą w Katowicach.  
 
Numer hipoteki:  7  
Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna łączna  
Suma (słownie), waluta: 14 000 000,00 (czternaście milionów) zł  
Wierzytelność i stosunek prawny: gwarancja, odsetki, prowizja oraz inne koszty i należności Banku, umowa 
zlecenia nr 242/005/10501230/g/2010 z dnia 09 listopada 2010r; aneks z dnia 26 września 2011r do 
umowy zlecenia nr 242/005/10501230/g/2010 z terminem ważności gwarancji do 31 października 
2011r; aneks z dnia 28 października 2011r. do umowy zlecenia nr 242/005/10501230/g/2010 z dnia 9 
listopada 2010r. z terminem ważności gwarancji do dnia 31 października 2012r.  
Księga współobciążona: GL1Z/00026834/6        
Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.  
 
Numer hipoteki:  8  
Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna łączna  
Suma (słownie), waluta: 15 000 000,00 (piętnaście milionów) zł  
Wierzytelność i stosunek prawny: wierzytelność w ramach limitu finansowania, odsetki, opłaty i prowizje 
oraz inne koszty Banku, umowa wykupu wierzytelności nr 883/2012/00000096/00 z dnia 24 października 
2012r. Księga współobciążona: GL1Z/00011072/8    
Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gliwicach z 
siedzibą w Katowicach.  
 
Numer hipoteki:  11  
Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna łączna  
Suma (słownie), waluta: 40 000 000,00 (czterdzieści milionów) zł  
Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt, odsetki, przyznane koszty postępowania, roszczenia z tytułu 
opłat i prowizji oraz dodatkowe wierzytelności: - kredyt obrotowy w rachunku bankowym, w złotych, także 
o charakterze odnawialnym; - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, w złotych, także o charakterze 
odnawialnym; - gwarancje bankowe; - wierzytelności banku z tytułu przeprowadzenia na wniosek klienta 
transakcji wykupu wierzytelności odwrotnego, umowa kredytu nr 883/2013/00000252/00 z dnia 20 
czerwca 2013 r., aneks nr 1 do umowy wieloproduktowej z dnia 28 listopada 2013r., aneks nr 5 z dnia 30 
listopada 2015r. Księga współobciążona: GL1Z/00011072/8    /   Nr hipoteki: 13 Rodzaj zmiany: niniejsza 
hipoteka będzie dodatkowo zabezpieczała wierzytelności Banku z tytułu wszelkich roszczeń banku wobec 
klienta określonych w umowie wieloproduktowej, powstałych, mogących powstać lub które zostaną nabyte 
w wyniku transakcji dyskontowych przeprowadzonych na podstawie dyspozycji klienta zgodnie z 
postanowieniami umowy wieloproduktowej  
Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gliwicach z 
siedzibą w Katowicach.  
Numer hipoteki:  12  
Rodzaj hipoteki:  hipoteka przymusowa  
Suma (słownie), waluta: 743 872,39 (siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 
39/100) zł  
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Wierzytelność i stosunek prawny: wierzytelność wynikająca z Aktu Notarialnego - oświadczenie o 
poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego opatrzonego klauzulą 
wykonalności postanowieniem o sygn. akt II Co 2256/17 z dnia 13 lipca 2017 roku, Akt Notarialny - 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego 
opatrzony klauzulą wykonalności postanowieniem o sygn. akt II Co 2256/17 z dnia 13 lipca 2017 roku  
Wierzyciel hipoteczny: Samsung Electronics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie. 

Stwierdzone uchybienia w postaci braku opisu budynków nie mają wpływu na wartość 

nieruchomości, ale mogą wpłynąć na wydłużenie okresu ekspozycji nieruchomości na rynku ze 

względu na czas niezbędny na wykonanie regulacji stanu nieruchomości. 

Rodzaj nieruchomości, charakter i cechy nieruchomości. 

Nieruchomość zabudowana o trwałej w czasie funkcji Spółki handlowej. Nieruchomość położona 

jest w północno-zachodniej strefie peryferyjnej miasta Zabrza, w dzielnicy Grzybowice wśród 

nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele produkcyjne, magazynowe         i 

usługowo-handlowe.  

Budowa i eksploatacja nieruchomości dedykowana była siedzibie dużej spółki handlowej, której 

podstawową działalnością był handel artykułami AGD. Z racji rozmiaru działalności dużą 

powierzchnie zajmowały służby księgowe i zarządzające Spółką oraz powierzchnie magazynowe. 

Na terenie nieruchomości parkowała również flota samochodów osobowych, dostawczych i 

ciężarowych. 

 

 

Nieruchomość jest dobrze skomunikowana z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Ulica 

Pyskowicka, z której prowadzi bezpośredni dostęp do nieruchomości jest drogą gminną 

połączoną z ul. Składową. W odległości ok. 1700 m znajduje się skrzyżowanie z drogą krajową nr 

78, a w odległości ok. 5 km węzeł autostradowy Zabrze -Zachód autostrady  A1. 

Łatwy dostęp do nieruchomości z głównych traktów komunikacyjnych nie tylko miasta, ale              

i regionu pozwala na szeroki zakres możliwości komercyjnego korzystania z nieruchomości.  
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Źródło: Google Earth. 

Za wyjątkiem pierwszej kondygnacji budynku biurowego standard wykonania budynków 

zgodny z obowiązującymi aktualnie wymogami, Wyceniana nieruchomość jest częścią 

majątku upadłej  Spółki. 

Uwarunkowania planistyczne i ochronne. 

Teren obejmujący przedmiotową nieruchomość objęty jest aktualnym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonym  Uchwały  Rady Miejskiej w 

Zabrzu Nr XLIII/563/09 z  dnia 14.09.2009 

r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego miasta 

Zabrza dla terenów położonych w  

południowej  części  dzielnicy Grzybowice.  

Oznaczenie planu - 17, PP, SM, UR co 

oznacza:   

Funkcje podstawowa: 

- tereny zabudowy przemysłowej, 

- tereny składów i magazynów, 

- tereny drobnej wytwórczości 

 

Funkcje uzupełniające: 

- usługi handlu, 

- usługi nauki i techniki, 

- zabudowa budynkami zamieszkania zbiorowego – hotele pracownicze, 

- zieleń urządzona, 
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- zieleń izolacyjna, 

- infrastruktura techniczna, 

- infrastruktura komunikacyjna. 

Jako załącznik do opracowania załączono Zaświadczenie Prezydenta Miasta Zabrze oraz 

kopię rysunku planu zagospodarowania przestrzennego 

Lokalizacja i czynniki środowiskowe. 

Zabrze to miasto położone w południowej Polsce, w konurbacji górnośląskiej. Miasto na prawach 

powiatu. Miasto sąsiaduje z miastami: Bytom, Gliwice i Ruda Śląska oraz powiatem gliwickim          

i tarnogórskim.  Zabrze to jedno z pięciu największych pod względem liczby mieszkańców miast 

województwa śląskiego z licznymi zakładami produkcyjnymi, rozwiniętą siecią zaplecza 

handlowego, rozwiniętym szkolnictwem wszystkich stopni oraz licznymi małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami. Atutem miasta jest potencjał ludzki w postaci wysoko wykwalifikowanej 

kadry technicznej. Podobnie jak w całej konurbacji w Zabrzu jest rozwinięta sieć drogowa oraz 

dobrze zorganizowana komunikacja miejska i międzymiastowa. 

Biorąc pod uwagę aktualny stan zagospodarowania oraz zapisy planu zagospodarowania 

przestrzennego należy wykluczyć zakłócenie aktualnej funkcji w tej lokalizacji. Ewentualne 

ograniczenie środowiskowe nie wpłyną na korzystanie z nieruchomości, ponieważ dedykowany 

rodzaj działalności gospodarczej nie ma uciążliwego wpływu na czynniki środowiskowe. 

Nieruchomość położona jest na terenie nieeksploatowanego obszaru górniczego.  
 

Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości. 

Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości wynika z bieżącej funkcji nieruchomości 

przedmiotowej oraz nieruchomości sąsiednich. Należy jednak przypuszczać, że lokalizacja 

nieruchomości sprawi, iż kontynuowane będzie w pełni komercyjne wykorzystanie 

nieruchomości. 

Stan usług, zaplecza bytowego i komunikacji w miejscu położenia nieruchomości. 

W miejscu położenia nieruchomości nie ma zaplecza bytowego w postaci placówek 

handlowych i użyteczności publicznej. Przystanki autobusowe usytuowane są przy           

ul. Składowej oraz ul. Wincentego Witosa. Pełne zaplecze bytowe znajduje się w 

dzielnicach usytuowanych bliżej centrum miasta i w jego centrum. 

Stan i dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania nieruchomości. 

Nieruchomość w bieżącym kształcie i funkcji jest eksploatowana od 2012 roku. Cała 

nieruchomość była eksploatowana przez AGD Market Sp. z o.o. w upadłości. Aktualnie trwa 

proces upłynniania majątku Spółki. 

 

 

 

 



 A.D.H.  TAXER  K. Krzywicki 

Nieruchomosc w Wilczy KW GL1G/00073836/8 Zabrze-Grzybowice ul. Pyskowicka 17.  KW nr GL1Z/00025445/5. 

 

Strona 11 

 

 

Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

Teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe nieruchomości wyposażony jest we 

wszelkie konieczne urządzenia infrastruktury technicznej dla realizowanej funkcji oraz 

wynikającej       z przeznaczenia zabudowy nieruchomości w postaci energii elektrycznej, 

wody, przewodowego, kanalizacji oraz sieci teletechnicznej i gazowej. 

❖ Rzeczoznawca oszacował wartość nieruchomości, jako wolną od obciążeń  hipotecznych, nie 

analizując wpływu ewentualnych obciążeń hipotecznych na wartość rynkową  nieruchomości. 

❖ Stan prawny ujawniono na podstawie treści księgi wieczystej przy założeniu, że jest on zgodny ze 

stanem faktycznym . 
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Stan zagospodarowania. 

Zwarty kompleks budynków. 
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Kształt nieruchomości foremny, zbliżony do kwadratu. Poszczególne działki o kształcie 

nieregularnym.  Teren opadający w kierunku ul. Pyskowickiej. W wyniku 

wypoziomowania terenu inwestycji  uformowana została skarpa od strony ulicy 

dojazdowej. Ogrodzenie terenu  całkowite z paneli z drutów zgrzewanych osadzonych na 

stalowych słupkach osadzonych w cokole betonowym. Przy przesuwnej bramie wjazdowej 

fragmentu ogrodzenia w postaci muru ceglanego. 

Teren w przeważającej części zabudowany kompleksem budynków o  charakterze  

biurowo-handlowo-usługowo-magazynowym. Wskaźnik zabudowy 0,412. Niezabudowany 

teren  utwardzony jest kostką betonową pełni funkcje placów manewrowych, postojowych 
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i ciągów pieszych. Teren oświetlony jest oprawami zamontowanymi na sześciu słupach 

oświetleniowych oraz oprawami oświetleniowymi zamontowanymi na fasadach budynków. 

Opis obiektów kubaturowych. 

Budynek biurowy. 

Rok budowy                      2012 

Powierzchnia zabudowy  1832,95 m2 

Powierzchnia użytkowa   2358,50 m2 

Budynek trzykondygnacyjny z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. W podziemiu usytuowany 

jest otwarty parking z 57 miejscami parkingowymi, pomieszczenia gospodarcze oraz kotłownia. 

Budynek stanowiący jedną bryłę z budynkiem hali magazynowej i budynkiem serwisu. Na 

pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, pomieszczenia 

techniczne,  socjalne oraz sanitariaty. W części zachodniej znajduje się patio wyłożone deskami       

z wyjściem na schody zewnętrzne. Parter przeznaczony był na sklep wzorcowy z biurami obsługi 

klienta oraz salą ekspozycyjną. W części centralnej budynku znajduje się żelbetowy szyb windy 

(od parteru do piętra) bez zainstalowanego urządzenia dźwigowego. Aktualnie nie ma połączenia 

wewnętrznego pomiędzy kondygnacjami nadziemnymi. 

Konstrukcja i elementy wykończenia 

- Fundamenty - stopy i ławy żelbetowe. 

- Konstrukcja nośna - szkieletowo żelbetowa. 

- Ściany zewnętrzne:  ściana sąsiadująca z budynkiem hali na poziomie kondygnacji nadziemnych 

murowana z bloczków silikatowych, ściany pomieszczeń  w  poziomie  parkingu  murowane z 

bloczków  silikatowych lub  cegły,  ściany osłonowe z paneli elewacyjnych systemowych Trimo 

Raster. 

- Ściany wewnętrzne: przeszklone lub systemowe Rigips. 

- Stropy - płyty żelbetowe. 

- Dach balastowy na stropie żelbetowym z zastosowaniem membrany PCV Trocal. 

- Klatka schodowa - żelbetowa z poręczami ze stali nierdzewnej oraz żelbetowy szyb windy. 

- Stolarka okienna - systemu Schueco z żaluzjami systemowymi, szklone szkłem zespolonym oraz 

świetlik dachowy aluminiowy szklony szkłem zespolonym bezpiecznym. 

- Stolarka drzwiowa - drzwi typowe płytowe pełne bądź przeszklone oraz drzwi aluminiowe 

systemowe, do kotłowni drzwi stalowe pełne. 

- Posadzki na piętrze płytki ceramiczne, na parterze wylewka betonowa. W parkingu 

podziemnym kostka betonowa. 

- Wykończenie  ścian:  okładziny z  płyt gipsowo-kartonowych malowane oraz przegrody szklane  

(za wyjątkiem niewykończonych pomieszczeń na parterze),  w toaletach i  pomieszczeniach 

socjalnych częściowo obłożone płytkami ceramicznymi. 

- Schody żelbetowe z wykładziną z płytek ceramicznych, schody zewnętrzne żelbetowe, 

monolityczne. 

Instalacje wewnętrzne - wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, c.o. i c.w. z kotłowni lokalnej, 

wentylacji, klimatyzacji, p.poż., teletechniczna. 

Pomieszczenia parteru nie są wykończone. Wykorzystywane są jako pomieszczenia 

magazynowe.  
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Poziom -1. 
 

   

Kotłownia 

  

Pomieszczenie gospodarcze.                                             Rozdzielnia elektryczna. 

 

  

Przedsionek. 
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Miejsca parkingowe. 

Poziom 0. 
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Prowizoryczne zabezpieczenie otworów w stropie pomiędzy parterem i piętrem. 

    

Niewykończone pomieszczenia parteru.. 

Poziom 1. 
 

   

Klatka schodowa (garaż-piętro). 
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Prowizoryczne zabezpieczone otwory w stropie nad parterem. 
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Sale konferencyjne. 
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Podszybia z niewykończonym dociepleniem.               Fragment instalacji wentylacyjnej. 

Stan techniczny i funkcjonalny. 

Budynek eksploatowany jest od 7 lat. Parter budynku niewykończony. Brak wypraw 

ściennych oraz wykończenia sufitów i posadzek.  Częściowo wykonana instalacja c.o. Brak 

wydzielenia projektowanych pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych                      

i technicznych. Brak wykończenia otworów w stropie, które są prowizorycznie zaślepione   

i prowizorycznie podparte. Płyty styropianowe stanowiące docieplenie ścian podokiennych 

są niezabezpieczone. Stwierdzono nieszczelność ścian fasadowych w zachodnim narożniku 

kondygnacji. 

  

W oparciu o katalogowe wartości jednostkowe grup robót wykończeniowych dokonano 

określenia stanu zaawansowania wykończenia pomieszczeń parteru. Stan zaawansowania 

w odniesieniu do wartości robót wynosi maksymalnie 45%. 

Pomieszczenia biurowe na piętrze znajdują się w dobrym stanie technicznym za 

wyjątkiem uszkodzonych napędów kilku sekcji zwijanych żaluzji zewnętrznych oraz 

pękniętych szyb okiennych. 

  

 

 

 
Szczelina na 

wylot 
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Budynek hali magazynowej i warsztatu samochodowego. 

Rok budowy                      2010 

Powierzchnia zabudowy  2769,2 m2 

Powierzchnia użytkowa   2667,6 m2 

 

Budynek jednokondygnacyjny stanowiący jedną bryłę z budynkiem biurowym i 

budynkiem serwisu. Hala niepodpiwniczona o konstrukcji szkieletowej, stalowej w 

układzie ramowym. Ściany osłonowe systemowe.  Dach dwuspadowy, kryty blachą 

trapezową osłonięty attyką.  

Program użytkowy: hala magazynowa z biurem, pomieszczeniem ładowania 

akumulatorów, magazynem serwisu oraz warsztatem samochodowym. W głównym 

pomieszczeniu warsztatu znajduje się antresola stalowa pełniąca funkcję magazynu opon. 

Konstrukcja i elementy wykończenia.  

- Fundamenty - stopy i podwaliny żelbetowe. 

- Konstrukcja nośna - stalowa z profili walcowanych w układzie ramowym. 

- Obudowa ścian z paneli elewacyjnych, obudowa attyki panelami TRIMO RASTER. 

- Ściany wewnętrzne  -  murowane z bloczków silikatowych lub  cegły pełnej wzmocnione 

elementami żelbetowymi, ściany działowe z biurze i przedsionku wykonane w systemie Rigips. 

- Konstrukcja  dachu  - blacha trapezowa aluminiowa  na  belkach i  płatwiach z  profili 

walcowanych z  ociepleniem styropianem kryta membraną Protan 1,6 mm układaną na welonie 

tkaniny szklanej. 

- Stolarka okienna - naświetla dachowe. 

- Stolarka drzwiowa  - bramy zewnętrzne stalowe z napędem elektrycznym, segmentowe 

mocowane do konstrukcji stalowej oraz drzwi stalowe. 

- Posadzka - w hali i warsztacie posadzka zbrojona zbrojeniem rozproszonym w technologii firmy 

Bautech w części magazynów wykończenie stanowi żywica epoksydowa. 

Instalacje: wodociągowa,  kanalizacyjna,  elektryczna,  wentylacji mechanicznej i c.o.                                   

(w pomieszczeniu biurowym i przedsionku). 

Elementy zewnętrzne - w części wschodniej stalowe zadaszenie doku przeładunkowego 

obejmujące część powierzchni rampy. 
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Stan techniczny dobry. Stwierdzono lokalne uszkodzenia elementów elewacji w postaci 

ubytków, blokowanie drzwi wejściowych do warsztatu samochodowego, miejscowy ubytek 

połaci tynkowej w warsztacie samochodowym oraz silnie zabrudzone powłoki malarskie 

ścian. 

Budynek serwisu z zapleczem socjalnym. 

Rok budowy                      2010 

Powierzchnia zabudowy  431,6 m2 

Powierzchnia użytkowa   374,7 m2 
 

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony stanowiący jedną bryłę z budynkiem hali 

magazynowej i budynkiem biurowym. Konstrukcja tradycyjna, murowana. Dach jednospadowy 

kryty membraną Pronan mocowaną do blachy trapezowej. Program użytkowy: Budynek                   

z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi, magazynowymi oraz sanitariaty i szatnie. Budynek 

połączony wewnątrz z budynkiem hali magazynowej. 

Konstrukcja i elementy wykończenia.  

- Fundamenty - ławy żelbetowe. 
- Ściany nośne - murowane z cegły wzmacnianej elementami żelbetowymi. 
- Stropy - strop żelbetowy monolityczny. 
- Dach  - jednospadowy, blacha trapezowa z  dociepleniem ze styropianu, kryta membraną 

PROTAN na welonie z tkaniny szklanej mocowaną mechanicznie do blachy trapezowej. 
- Stolarka okienna - z profili PCV szklone wkładem termicznym. 
- Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne stalowe oraz aluminiowe przeszklone, drzwi 

wewnętrzne drewniane, aluminiowe przeszklone stalowe oraz typowe płycinowe. 
- Posadzka wyłożona płytkami gresowymi układanymi  na płycie zbrojonej  stalowym zbrojeniem 

rozproszonym. 
- Elewacja z tynku akrylowego na dociepleniu ze styropianu. 

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, co. z kotłowni  lokalnej, wentylacji     

grawitacyjnej i teletechniczna. 
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Stan techniczny budynku dobry. Podczas oględzin nie stwierdzono ponadnormatywnego zużycia 

elementów konstrukcji oraz wykończenia. Standard wykończenia średni. 

 

Budynek techniczny. 

Rok budowy                      2010 

Powierzchnia zabudowy  16,4 m2 

Powierzchnia użytkowa   12,6 m2 
 

Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony. Konstrukcja murowana. Dach dwuspadowy kryty 

blachą trapezową. Ściany tynkowane, malowane.  Budynek przeznaczony na odpady z warsztatu 

samochodowego i magazynów. Brak instalacji wewnętrznych. 

 

  
 

Zużycie środowiskowe obiektów 

Nieruchomość położona jest na obszarze, który charakteryzuje się w odniesieniu do innych 

regionów południowych kraju, dużą degradacją środowiska naturalnego, objawiająca się 

znacznym zanieczyszczeniem atmosfery oraz średnim zanieczyszczeniem gleb i wód. Dla 

szacowania zużycia środowiskowego przedmiotowych obiektu, skala makroregionu nie jest 

jednak właściwym układem odniesienia. Wszystkie, bowiem obiekty położone w obrębie 

górnośląskim dotknięte są zużyciem środowiskowym w równym bądź zbliżonym stopniu. 

Aktualnie porównywalny stopień zanieczyszczenia środowiska występuje w większości 

zindustrializowanych regionów w Polsce. Dla potrzeb oszacowania zużycia 

środowiskowego przedmiotowego obiektu, należałoby je odnieść do innych obiektów 

znajdujących na rynku lokalnym i porównać. Istotne różnice w ww. stopniu zużycia 

mogłyby być zauważalne jedynie w przypadku lokalizacji obiektów w pobliżu np. dużego 

zakładu emitującego hałas lub zanieczyszczenia, na które mógłby być on narażony w 

stopniu szczególnym, nie spotykanym w przypadku innych lokalnych nieruchomości. Taka 

sytuacja nie występuje w przedmiotowym przypadku, a o ewentualnej uciążliwości 

sąsiedztwa dla przedmiotowej nieruchomości trudno także mówić ze względu na jej 

usługowy charakter zapisany w studium uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego. W związku z powyższym ocenia się, że zużycie środowiskowe 

przedmiotowego obiektu w skali lokalnej regionu górnośląskiego występuje w stopniu 

umiarkowanym. Jego stopień ocenia się maksymalnie na 5%. 
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Zużycie techniczne. 

Nieruchomość użytkowana jest od 2010 r., a część biurowa od 2012 roku. Podczas oględzin 

za wyjątkiem opisanych uszkodzeń nie stwierdzono ponadnormatywnego zużycia 

elementów konstrukcji budynków. Niewykończenie parteru budynku biurowego nie jest 

uwzględniane jako zużycie techniczne. 

ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 

Bardzo obszerne informacje w postaci raportów rynkowych obejmują rynek pierwotny 

zdominowany przez komercyjne nieruchomości logistyczne, handlowe i produkcyjno- usługowe. 

W tym segmencie rynku w Polsce z roku na rok odnotowuje się wzrosty powierzchni oddanej do 

użytkowania, wzrosty realnych stawek czynszowych oraz wzrosty powierzchni dedykowanych 

BST (build to suite). Rynek obrotu wtórnego można opisać w oparciu o bazę danych 

transakcyjnych mających swoje źródło w postaci aktów notarialnych. Na regionalnym rynku 

największymi operatorami są Panattoni (23%), Prologis (20%), SEGRO (12%) i Logicor (11%). 

Jak podaje w swoim raporcie rocznym Colliers International Górny Śląsk to drugi, co do wielkości 

rynek magazynowy w Polsce, którego całkowite zasoby na koniec roku osiągnęły poziom ponad 

2,5 mln m2. W ciągu całego roku do użytkowania oddano 407,7 tys. m2 nowej powierzchni.  

W budowie na koniec roku pozostawało szesnaście obiektów o łącznej powierzchni ok. 398 tys. 

m2. W ciągu ostatnich miesięcy popyt na powierzchnię magazynową na rynku śląskim wyniósł 

937,3 tys. m2. Ze 117 zawartych transakcji 60% dotyczyło nowych umów najmu. Wskaźnik 

pustostanów zmniejszył się z – 5,5% na koniec 2016 r. do 4,6%, w grudniu 2017 r. 
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Tereny komercyjne w Zabrzu to głównie tereny które obejmuje swoim działaniem Katowicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna. Położone są nieopodal Osiedla Młodego Górnika oraz                                    

w Mikulczycach. Nabywców znalazły również tereny położone na południe od Drogowej Trasy 

Średnicowej w dzielnicy Zaborze. Transakcje na rynku wtórnym podobnymi obiektami 

odnotowano na terenie całej aglomeracji. Z uwagi na duży stopień zurbanizowania aglomeracji            

i rozwiniętej sieci połączeń drogowych i kolejowych położenie w kategorii granic poszczególnych 

miast nie jest istotne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w lokalizacji, która od wielu lat 

skupia nieruchomości komercyjne. Aktualnie w pobliżu, przy ul. Handlowej realizowana jest 

inwestycja przez operatora logistycznego Panattoni. Inwestycja „Panattoni Park” przewiduje 

wzniesienie 3 nowoczesnych budynków magazynowych o łącznej powierzchni ponad 64 000 m2. 

Rynek obrotu wtórnego opisywany jest z wykorzystaniem bazy danych transakcyjnych mających 

swoje źródło w postaci aktów notarialnych. 

 

 

Wartość rynkowa zdefiniowanej w opracowaniu nieruchomości wynosi: 

Wr= Cj x Wj x k= 2458 zł/m2 x 4820,7 m2 = 11 849 305,18 zł 

RAPORT Z WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 17 zaokrąglona do 

1000 zł wynosi na dzień wyceny 

11 849 000,00 PLN 
słownie: jedenaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych. 

Komentarz do wyliczonej wartości. 

Pomimo, że w okresie ostatnich dwóch lat obserwuje się spadek ilości transakcji na wtórnym rynku obrotu 

nieruchomościami tego typu, to nie można mówić również o spadku wartości nieruchomości komercyjnych. 

Ewidentną zaletą nieruchomości wynikającą zarówno z lokalizacji jak i rodzaju zabudowy jest możliwość 

wynajmowania lub wydzierżawiania poszczególnych obiektów, a nawet pomieszczeń. Wyceniana nieruchomość  

 
O P R A C O W A Ł: 

 
Gliwice, 12 kwietnia 2019 r. 
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Z A Ł Ą C Z N I K I 

1) Kopia mapy ewidencyjnej. 

2) Kopie wypisów z rejestru gruntów i budynków. 

3) Kopia załącznika graficznego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4) Treść księgi wieczystych (zrzut z portalu Ministerstwa sprawiedliwości. 

5) Kopie rzutów budynków z dokumentacji projektowej. 
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