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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 Opolu przy Alei 

Przyjaźni 59. Działki nr  5/27, 5/28, 5/30, 5/38, 5/39, 5/40, a.m. 85, obręb geodezyjny 

0098 -Nowa Wieś Królewska, jednostka ewidencyjna 1661011, M. Opole o łącznej 

powierzchni 4472m2, Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr 

OP1O/00101906/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych. 

   

    

   
  WŁAŚCICIEL :  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Tommi" Czesław 

Włodarczyk Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej. 

CEL OPRACOWANIA: 

 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej 

nieruchomości gruntowej zabudowanej dla potrzeb 

prowadzonego sądowego postępowania upadłościowego. 

DATA OPRACOWANIA:   8 sierpnia 2013 r. 

 

AUTOR OPRACOWANIA: 
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W Y C I Ą G   Z   O P E R A T U  S Z A C U N K O W E G O  

określającego wartość rynkową nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu przy Alei Przyjaźni 59. Działki nr  
5/27, 5/28, 5/30, 5/38, 5/39, 5/40, a.m. 85, obręb geodezyjny 0098 -Nowa Wieś Królewska, jednostka 
ewidencyjna 1661011, M. Opole o łącznej powierzchni 4472m2, Dla nieruchomości urządzona jest księga 
wieczysta nr OP1O/00101906/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

   

PODSTAWA  WYCENY: 

Operat szacunkowy opracowano w oparciu o zlecenie  Syndyka Marcina 
Żurakowskiego prowadzącego postępowanie upadłościowe Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Usługowe "Tommi" Czesław Włodarczyk Spółka Jawna w upadłości 
likwidacyjnej. 

WŁAŚCICIEL: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Tommi" Czesław Włodarczyk Spółka Jawna w 
upadłości likwidacyjnej. 

CEL  I  ZAKRES  WYCENY: 
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej 
zabudowanej dla potrzeb prowadzonego sądowego postępowania upadłościowego. 

WARTOŚĆ  RYNKOWA  

PRAW DO NIERUCHOMOŚCI: 

5 525 000,00 PLN 

słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych. 

DATA  WYKONANIA 

OPRACOWANIA : 
Gliwice, 8 sierpnia 2013 r. 

DATA  WYCENY I 

OSZACOWANIA WARTOŚCI : 
8 sierpnia 2013 r. 

OPIS PRZEDMIOTU 

WYCENY: 
Nieruchomość zabudowana budynkami byłego zakładu cementowniczego. 
Nieruchomość nie jest łączna. Budynki ze zmienioną pierwotną funkcją.  

L.p. Rodzaj budynku 
Pow. 

użytk 
Uwagi 

1.  budynek mieszkalny wielorodzinny 786,20 12 mieszkań 

2.  budynek mieszkalny jednorodzinny 113,60 adaptacja 

3.  budynek usługowy z częścią socjalną 391,48 adaptacja 

4.  budynek magazynowy 2630,80 niedokończony remont 

 

Teren nieruchomości zagospodarowany.  Utwardzenie terenu  wykonane z kostki betonowej, 

kostki granitowej oraz z betonu wylewanego na mokro. Ogrodzenie częściowe. 

Zagospodarowanie pozostałej nawierzchni w postaci skwerów z nasadzeniami roślin 

ozdobnych. Uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz 

kanalizacji sanitarnej. 

   
AUTOR   

OPRACOWANIA: 

Krzysztof Krzywicki, Rzeczoznawca Majątkowy 
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PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 
 

 

Przedmiotem opracowania niniejszego operatu szacunkowego jest nieruchomość  zabudowana 

budynkiem byłej pakowni. Położenie w Opolu przy Alei Przyjaźni, obręb geodezyjny 0098 - Nowa 

Wieś Królewska, Gmina M. Opole.  

Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta Nr OP1O/00120200/4, prowadzona przez 

Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Właścicielem nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Tommi" Czesław 

Włodarczyk Spółka Jawna. 

Zakres oszacowania obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności 

budynków i budowli.  
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Zabudowę nieruchomości stanowią budynki o zróżnicowanej funkcji. Pierwotnie budynki stanowiły 

składniki cementowni Bolko.  Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, 

sieć elektroenergetyczna. 

 

CEL WYCENY 
Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, 

zabudowanej położonej w Opolu przy Alei Przyjaźni 59, a oznaczonej jako działki nr  5/27, 5/28, 

5/30, 5/38, 5/39, 5/40, a.m. 85, obręb geodezyjny 0098 -Nowa Wieś Królewska o łącznej 

powierzchni 4472m2. Opracowanie będzie wykorzystane w sądowym postępowaniu 

upadłościowym. 

 

PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 
Podstawa  formalna 

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi zlecenie Pana Marcina Żurakowskiego 

pełniącego funkcję syndyka P.H.U. "TOMMI" Czesław Włodarczyk Spółki jawnej w Opolu* dla 

AGENCJI DORADCZO - HANDLOWEJ   „TAXER”   mgr inż. Krzysztof KRZYWICKI, 44-117 Gliwice ul. 

Saturna 6/24.   

* Postanowienie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Opolu z 
dn. 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt V GU 9/13)   o ogłoszeniu upadłości dłużnika (wpisanego do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020203) obejmującą likwidację 
majątku. Postępowanie toczy się pod nową sygnaturą akt V GUp 6/13.. 
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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. 

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. 

AUTOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE MOŻE BYĆ OPUBLIKOWANE                       

W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI W JAKIMKOLWIEK OPRACOWANIU BEZ ZGODY AUTORA I BEZ UZGODNIENIA FORMY I TREŚCI TAKIEJ PUBLIKACJI, O ILE TAKA 

PUBLIKACJA NIE WYNIKA WPROST Z CELU WYKONANIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB PRZEPISÓW PRAWA. PRZED SKOPIOWANIEM CAŁOŚCI LUB 

JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB ODWOŁANIEM SIĘ DO NIEGO W JAKIMKOLWIEK PIŚMIE, DOKUMENCIE LUB OŚWIADCZENIU 

ALBO WŁĄCZENIU LUB DOŁĄCZENIU CAŁOŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA DO JAKIEGOKOLWIEK PISMA, DOKUMENTU LUB 

OŚWIADCZENIA ALBO PRZED UJAWNIENIEM TREŚCI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAKIEJKOLWIEK STRONIE TRZECIEJ, WYMAGANA JEST PISEMNA 

ZGODA AUTORA, O ILE TAKIE SKOPIOWANIE, ODWOŁANIE LUB UJAWNIENIE TREŚCI NIE WYNIKA WPROST Z CELU WYKONANIA OPRACOWANIA LUB 

PRZEPISÓW PRAWA. TAKA ZGODA JEST WYMAGANA RÓWNIEŻ, JEŚLI AUTOR NIE JEST WYMIENIONY Z IMIENIA I NAZWISKA LUB JEŚLI CZĘŚĆ 

NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BĘDZIE POŁĄCZONA Z INNYM OPRACOWANIEM. 

 

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)  

 

Przepisy uzupełniające: 

Przy wycenie, jako przepisy uzupełniające, zastosowano następujące przepisy i normy 

prawne: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995 r.); 

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

późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 nr 80 poz. 717) 

 

Źródła danych merytorycznych 

• Odpis z księgi wieczystej KW Nr  OP1O/00101906/4 wersja elektroniczna z portalu Ministra 

Sprawiedliwości.. 

• Mapy ewidencyjne, zasadnicza i plan nieruchomości. 

• Informacja o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego uzyskana w Urzędzie Miejskim w Opolu. 
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• Ustalenia i obmiary 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. 

• Wyjaśnienia udzielone Rzeczoznawcy przez Użytkownika nieruchomości. 

• Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości z terenu miasta Opole z lat 2011, 2012 i  sześć miesięcy 

2013. 

• Informacje z agencji obrotu nieruchomościami z terenu Opola, 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:                                                          08 sierpnia 2013 r. 

Data, na którą oszacowano wartość przedmiotu wyceny:  08 sierpnia 2013 r. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:  23 lipca 2013 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 9, 23 lipca 2013 r. 

 

OKREŚLENIE  STANU  NIERUCHOMOŚCI 

OBECNY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI. 
Stan prawny nieruchomości opisany jest w księdze wieczystej nr OP1O/00101906/4, gdzie 

właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Właścicielem prawa użytkowania wieczystego       

i odrębnej własności budynków i budowli jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Tommi" 

Czesław Włodarczyk Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej. 

Stan księgi zbadano w dniu wyceny. Treść księgi jest zgodna z dołączoną kopią wypisu. Szczegóły 

w dołączonej kopii.  

 

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, CHARAKTER I CECHY 

NIERUCHOMOŚCI. 
Nieruchomość zabudowana o pierwotnej funkcji 

produkcyjnej. Zabudowę stanowią budyneki: 

mieszkalny wielolokalowy, mieszkalny 

jednorodzinny oraz magazynowy (była hala 

młynów). Budynki były wzniesione przez rokiem 

1939 jako własność spółki Gogolin-Gorasdzer Kalk 

und Cement Werke AG. W roku 1979 zakończono 

eksploatację cementowni. Po roku 2000 nowy 

właściciel przeprowadził remont i modernizację obiektów, przy czym zmienił funkcę dwóch 
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budynków na cele mieszkalne. Otoczenie stanowią 

pozostałe fragmenty byłej cementowni pełniące 

aktualnie funkcję usługową i mieszkalną. Nieopodal 

znajduje się wyrobisko pomarglowe wypełnione 

wodą Odry w czasie powodzi w 1997 roku, które      

w części spełnia funkcję kąpieliska miejskiego oraz 

terenów rekreacyjnych. W sąsiedztwie wzniesiono 

budynki mieszkalne stanowiące małe osiedle mieszkaniowe z urządzoną małą infrastrukturą. 

   

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE I OCHRONNE. 
W obowiązującym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym 

Uchwałą Nr XXX/430/00 Rady Miasta Opola z dn.28.09.2000 r. przedmiotowa nieruchomość 

położona jest na obszarze oznaczonym symbolem PS/U – tereny produkcji, składów magazynów      

i usług. 

PS/U - przeznaczenie podstawowe- tereny produkcji, 

składów, magazynów i usług, 

1) przeznaczenie dopuszczalne- wolnostojące budynki 

usługowe i mieszkalno-usługowe, 

2) działalność nie może przekraczać dopuszczalnych 

przepisami szczególnymi uciążliwości dla środowiska 

i zdrowia ludzi, 

3) dopuszcza się wtórny podział działek, przy 

zapewnieniu dojazdu do każdej działki, 

4) nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów 

kubaturowych od Al. Przyjaźni ustala się na 10 m od 

krawędzi jezdni, 

5) ustala się obowiązek wydzielenia w granicach 

własności działek odpowiedniej ilości miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych, przyjmując 

minimum 4 stanowiska na 100 m2 pow. użytkowej lub 

na 10 zatrudnionych, 

 

LOKALIZACJA I CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE. 

Dzielnica Nowa Wieś Królewska położona jest na południowy wschód od centrum miasta. 

Znalazła się ona w całości w granicach obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi w latach 

2007-2015. Jego południowo-zachodni kraniec wyznaczają ulice: Aleja Przyjaźni, Marka                  

z Jemielnicy, J. Walecki, A oraz Struga do wiaduktu u zbiegu ulic A. Struga i Wł. Reymonta. 

Granica północnowschodnia przebiega ulicą Armii Krajowej wzdłuż torów kolejowych,                    

a następnie ulicami Mieszka I oraz Wschodnią. Granicę południowo-wschodnią stanowią tory 

kolejowe (od ul. Wschodniej do ul. Strzeleckiej), fragment ulicy Strzeleckiej, ulica Królowej 

Jadwigi, wzdłuż torów kolejowych do Alei Przyjaźni oraz ulica Podmiejska do granicy 
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administracyjnej Opola. Na obszarze rewitalizowanym Nowej Wsi Królewskiej znajdują się także 

ulice: Świętego Jacka i Podmiejska, teren zabudowań poprzemysłowych w obrębie dawnej 

cementowni Bolko, a także część Wyspy Bolko.  

Biorąc pod uwagę aktualny stan zagospodarowania 

oraz zapisy planu zagospodarowania 

przestrzennego należy wykluczyć zakłócenie 

aktualnej funkcji i lokalizacji nieruchomości.  

Ewentualne ograniczenie środowiskowe nie wpłyną 

na korzystanie z nieruchomości, ponieważ 

prowadzona na terenie nieruchomości działalność 

gospodarcza nie ma uciążliwego wpływu na 

czynniki środowiskowe. Lokalizacja w dzielnicy nie 

cieszącej się renomą wśród inwestorów.  

Przeważająca część terenów w dzielnicy przeznaczona jest zgodnie z zapisami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną                        

i wielorodzinną niską. W dalszej kolejności znajduję się tereny rolne i tereny ogródków 

działkowych oraz tereny rekreacyjne. 

Charakter zabudowy i zagospodarowania dzielnicy nie wymusił powstania dobrej sieci placówek 

handlowo-usługowych. Położenie przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych miasta 

sprawia, że mieszkańcy korzystają z zaplecza bytowego zlokalizowanego w śródmieściu                   

i centrum miasta.  Przystanek miejskiej komunikacji autobusowej zlokalizowany jest przy Alei 

Przyjaźni w odległości ok. 140 m.  

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest z dala od dużych skupisk obiektów handlowo-

usługowych czy produkcyjnych, które zlokalizowane są głównie na terenie osiedli: Śródmieście, 

Zakrzów, Półwieś. Coraz więcej inwestycji lokalizowanych jest wzdłuż Obwodnicy Północnej 

Opola. 

 

STAN I STOPIEŃ WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość wyposażony jest we wszelkie 

konieczne urządzenia infrastruktury technicznej dla realizowanej funkcji oraz wynikającej             

z przeznaczenia zabudowy nieruchomości w postaci energii elektrycznej, wody, kanalizacji 

(miejscowa) oraz sieci teletechnicznej. 
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STAN ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA NIERUCHOMOŚCI. 

Nieruchomość jest składnikiem majątkowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Tommi" 

Czesław Włodarczyk Spółka Jawna w upadłości 

likwidacyjnej. Lokalizacja w mało 

zindustrializowanej dzielnicy Opola. W najbliższej 

okolicy znajdują się pozostałe zabudowania byłej 

cementowni, które po modernizacji pełnią funkcje 

magazynową i usługową. Na działce nr 5/39 

posadowiona jest nieeksploatowana wieża ciśnień. 

Obiekt ten ma być wpisany do rejestru zabytków. Z 

uwagi na charakterystyczną formę nie nadaje się do 

komercyjnego wykorzystania. 

Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości wynika z bieżącej funkcji nieruchomości 

przedmiotowej oraz nieruchomości sąsiednich. Jest przykładem adaptacji nieczynnego zakładu 

produkcyjnego. Przypuszczać należy jednak, że lokalizacja nieruchomości sprawia, że 

kontynuowane będzie w pełni komercyjne wykorzystanie nieruchomości w dopuszczalnych przez 

plan funkcjach. Nieruchomość obejmuje działkę nr 5/39 , na której posadowiona wieża ciśnień. Nie 

figuruje ona w rejestrze budynków i budowli. Stanowi element krajobrazowy wskazujący na 

pierwotną funkcję nieruchomości otaczających.  W procesie wyceny nie ujęto jej wartości.   

 

STAN USŁUG, ZAPLECZA BYTOWEGO I KOMUNIKACJI W MIEJSCU POŁOŻENIA 

NIERUCHOMOŚCI. 
Omówiona wyżej lokalizacja nieruchomości sprawia, że stan usług, zaplecza bytowego                         

i komunikacji obszaru, na którym położona jest nieruchomości uznać należy za podstawowy dla 

sposobu zabudowy nieruchomości. Położenie przy jednej z głównych ulic dojazdowych do 

centrum miasta odległego o ok. 3 km stanowi nieutrudniony dostęp do centrum administracyjnego 

i handlowo-usługowego. 

 

STAN I DOTYCHCZASOWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 

NIERUCHOMOŚCI. 
Od momentu przeprowadzonych remontów i modernizacji budynek wielomieszkaniowy 

eksploatowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Lokale mieszkalne są wynajmowane. Części z nich 

podczas oględzin była niezamieszkała. Budynek jednorodzinny jest podnajmowany. Budynek 

magazynowy pomimo dużej powierzchni użytkowej jest eksploatowany częściowo jako 

powierzchnia magazynowo-składowa (w części parterowej). Pozostałe kondygnacje wymagają 

jeszcze nakładów w postaci budowy klatki (-ek) schodowych i szybu windy towarowej. Możliwa 
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jest adaptacja na cele zaplecza biurowego i pomieszczeń socjalnych. Budynek usługowy aktualnie 

pełni funkcję magazynową. 

Przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne w przypadku budynków mieszkalnych 

polegały na kompleksowej adaptacji w ramach brył budynków. W budynku magazynowym 

wyremontowano poszycie dachowe, elewację zachodnią i południową oraz częściowo stolarkę 

otworową i podstawowe instalacje. 

                             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 . 

 

STAN ZAGOSPODAROWANIA. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi, budynkiem usługowym oraz 

budynkiem magazynowym (byłej hali młynów). Teren płaski w części ogrodzony. Utwardzenia       

w postaci kostki betonowej i płyt betonowych. Kształt działek nieforemny. Nieruchomość nie 

stanowi całości i przegrodzona jest nieruchomościami, do których prawa posiada ten sam 

właściciel. 

Zabudowa wolnostojąca i półzwarta w układzie charakterystycznym dla zabudowy przemysłowej. 

 

STAN PRAWNY. 
Stan prawny nieruchomości opisany jest szczegółowo w dołączonej do opracowania kopii wydruku 

księgi wieczystej. Nieruchomość obciążona jest hipotekami. 

 

L.p. Rodzaj hipoteki Kwota w zł Podmiot uprawniony 

1.  umowna, łączna,  kaucyjna 11 100 000,00 Deutsche Bank PBC S.A. 

2.  umowna, łączna, kaucyjna 5 250 000,00 Deutsche Bank PBC S.A. 

3.  przymusowa, zwykła 103 900,00 Z.U.S. Oddział w Opolu 

4.  przymusowa 118 923,60 Gmina Opole 

5.  przymusowa 93 763,30 Z.U.S. Oddział w Opolu 

6.  przymusowa 9 310,00 Gmina Opole 

7.  przymusowa 34 161,59 Z.U.S. Oddział w Opolu 
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OPIS OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Budynek mieszkalny wielolokalowy.  

Dane ogólne 

                        

Powierzchnia użytkowa              786,20 m2,     

Powierzchnia mieszkalna    685,00 m2  

Opis techniczny 

Budynek adaptowany na cele mieszkalne z budynku pełniącego funkcję laboratorium i oraz zaplecza 

służb remontowo-budowlanych. Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Poddasze 

nieużytkowe. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Od strony wschodniej budynek 

zagłębiony do wysokości piętra. Położenie na działkach nr 5/27 i 5/28. Budynek oddany do 

użytkowania w roku 2004. 

   

                   Widok od strony południowej.                                                                        Elewacja zachodnia. 

   

Niewykończona elewacja od strony ul. Żwirowej.  Droga na wysokości drugiej kondygnacji. 
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Wnętrze lokalu mieszkalnego położonego na parterze. 

   

Klatka schodowa. 

    

     Ślady zagrzybienia – pomieszczenia parteru.                                                  Poddasze użytkowe 
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                Lokal mieszkalny – kuchnia.                                                  Zagrzybiony narożnik w pokoju na parterze. 

    

           Pokój w lokalu mieszkalny na parterze.                                               Pomieszczenie wc. 

Budynek konstrukcji murowanej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Dach 

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie z dachówki ceramicznej. Obróbki dekarskie              

z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 

Ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej oraz z płyt gipsowo-kartonowych na stalowym 

ruszcie. Strop monolityczny, ognioodporny. Schody wewnętrzne dwubiegowe, monolityczne 

obłożone płytkami ceramicznymi. Posadzki z płytek gresowych. Stolarka okienna jednoramowa         

z PCV szklone podwójnie. Parapety zewnętrzne z cegły klinkierowej, parapety wewnętrzne z płytek 

gresowych. Stolarka drzwiowa zewnętrzna w postaci drzwi drewnianych. Drzwi wewnętrzne 

płycinowe. Wyprawy ścienne tynkowane oraz w przypadku płyt wykończone gładzią gipsową.         

W całym budynku korytarze i klatki schodowe obłożone do wysokości 1,5m płytkami ceramicznymi. 

Elewacja frontowa otynkowana tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Południowa elewacje 

niewykończona. Budynek ocieplony warstwą wełny mineralnej. 

Funkcja: Mieszkalna. 

Instalacje: Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, odgromową. Instalację 

wodociągową zasilaną z sieci miejskiej oraz instalację kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do 
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kolektora miejskiego. Ogrzewanie budynku za pomocą lokalnej kotłowni opalanej olejem 

opałowym. Grzejniki stalowe. 

 

Program użytkowy: Dwanaście lokali mieszkalnych położonych na dwóch kondygnacjach. Lokale 

mieszkalne nie są wyodrębnione i nie mogą w tym stanie prawnym stanowić przedmiotu odrębnej 

sprzedaży. W budynku od strony południowo-zachodniej zlokalizowana jest kotłownia olejowa. 

 

Stan techniczny 

Budynek poddany był remontowi kapitalnemu mającemu na celu zmianę funkcji na mieszkalną.      

W ramach remontu wykonano remont więźby i pokrycia dachowego z wymianą obróbek 

dekarskich, rynien i rur spustowych. Wymieniono stolarkę otworową. Wykonano nowe instalacje 

wewnętrzne: elektroenergetyczną, wodociągową wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 

kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Od nowa wykonano wykładziny ścienne. Po blisko 

dziesięcioletniej eksploatacji w pomieszczeniach parteru widoczne są ślady powierzchownego 

zagrzybienia ścian przyziemia oraz w okolicach kratek wywiewnych instalacji wentylacji.. Stan 

techniczny dobry. 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Dane ogólne                   

Powierzchnia użytkowa              113,60 m2,     

Opis techniczny 

Budynek zaadaptowany na cele mieszkalne z budynku pełniącego funkcję magazynu materiałów 

budowlanych. Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Dach 

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Położenie na działce nr 5/30. Budynek oddany do 

użytkowania w roku 2010. 
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Budynek konstrukcji murowanej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Dach 

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z pełnym deskowaniem. Pokrycie z dachówki ceramicznej. 

Obróbki dekarskie z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

Ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej oraz z płyt gipsowo-kartonowych na stalowym 

ruszcie. Strop monolityczny, ognioodporny. Schody wewnętrzne drewniane. Posadzki z płytek 

gresowych. Stolarka okienna z profili z PCV szklone podwójnie. Parapety zewnętrzne z cegły 

klinkierowej, parapety wewnętrzne z płytek gresowych. Stolarka drzwiowa zewnętrzna w postaci 

drzwi drewnianych. Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne i przeszklone. Wyprawy ścienne 

tynkowane oraz w przypadku płyt wykończone gładzią gipsową. Elewacja frontowa otynkowana 

tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Południowa elewacje niewykończona. Budynek 

ocieplony warstwą wełny mineralnej. 

Funkcja: Mieszkalna. Na parterze salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Na poddaszu dwa 

pokoje mieszkalne 

Instalacje: Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, odgromową. Instalację 

wodociągową zasilaną z sieci miejskiej oraz instalację kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do 

kolektora miejskiego. Ogrzewanie budynku za pomocą lokalnej kotłowni usytuowanej w budynku 

wielomieszkaniowym. Grzejniki stalowe. 

Stan techniczny i funkcjonalny. 

Budynek poddany był remontowi kapitalnemu mającemu na celu zmianę funkcji na mieszkalną.       

W ramach remontu wykonano remont więźby i pokrycia dachowego z wymianą obróbek 

dekarskich, rynien i rur spustowych. Wymieniono stolarkę otworową. Wykonano nowe instalacje 

wewnętrzne: elektroenergetyczną, wodociągową wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 

kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Od nowa wykonano wykładziny ścienne. Wykończenie            

i użyte materiały odpowiadają jakością materiałom aktualnie stosowanym w budownictwie. Układ 

funkcjonalny budynku ograniczony z uwagi na jego wymiary. Krótszy bok to ok. 6 m.  Położenie oraz 
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sąsiadująca zabudowa, a także nie wyodrębniona powierzchnia przynależnej powierzchni działki 

sprawiają, że budynek nie ma pełnych walorów domu jednorodzinnego. Stan techniczny dobry. 

  

 

Budynek usługowy z częścią socjalną.  

Dane ogólne                   

Powierzchnia użytkowa              391,48 m2,     

Opis techniczny 

Budynek zaadaptowany na cele usługowe z budynku pełniącego funkcję magazynu. Budynek 

niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Dach wielospadowy spadowy o konstrukcji drewnianej. 

Położenie na działce nr 5/40. Autor operatu nie wszedł w posiadanie informacji o oddaniu budynku 

do użytkowania. Budynek widnieje w rejestrze budynków UM Opole. 
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Teren działki utwardzony kostką betonową. Usytuowanie budynku pozwala na swobodne 

stworzenie miejsc parkingowego. 

Budynek konstrukcji murowanej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Dach 

wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie z dachówki ceramicznej. Obróbki dekarskie            

z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Ścianki 

działowe murowane z cegły ceramicznej. 

Posadzki z płytek gresowych. Stolarka okienna z profili z PCV szklone podwójnie. Parapety 

zewnętrzne z cegły klinkierowej, parapety wewnętrzne z płytek gresowych i drewniane. Stolarka 

drzwiowa zewnętrzna w postaci drzwi z profili PCV przeszklonych oraz drzwi drewnianych. Drzwi 

wewnętrzne płycinowe. Wyprawy ścienne tynkowane. W części pomieszczeń wykonano sufity 

podwieszane wykonane z paneli boazeryjnych MDF, a ściany do wysokości 1,60 wyłożono płytkami 

ceramcznymi. Elewację wykonano z tynku mineralnego cienkowarstwowego oraz płytek 

klinkierowych, w pasie dolnym oraz wokół otworów ściennych 

Elewacja frontowa otynkowana tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Południowa elewacje 

niewykończona. Budynek ocieplony warstwą wełny mineralnej. 
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Funkcja: Usługowa z zapleczem biurowo-socjalnym. W budynku można wyodrębnić trzy części 

funkcjonalne. Dwie w postaci dużych powierzchni do adaptacji na wszelkiego rodzaje usług oraz  

część socjalno-biurową (cztery pomieszczenia). 

 

Instalacje: Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, centralnego ogrzewania          

i ciepłej wody, odgromową. Instalację wodociągową zasilaną z sieci miejskiej oraz instalację 

kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do kolektora miejskiego.  

 

Stan techniczny i funkcjonalny. 

Budynek poddany był remontowi kapitalnemu mającemu na celu zmianę funkcji na usługową.          

W ramach remontu wykonano remont więźby i pokrycia dachowego z wymianą obróbek 

dekarskich, rynien i rur spustowych. Wymieniono stolarkę otworową. Wykonano nowe instalacje 

wewnętrzne: elektroenergetyczną, wodociągową wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 

kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Od nowa wykonano wykładziny ścienne. Wykończenie           

i użyte materiały odpowiadają jakością materiałom aktualnie stosowanym w budownictwie. Układ 

pomieszczeń i standard wykończenia pozwalają na wykorzystanie obiektu na prowadzenie pełnego 

wachlarza usług.  

 

Budynek magazynowy.  

Dane ogólne                   

Powierzchnia użytkowa              2630,80 m2    

Opis techniczny 

Budynek zaadaptowany na cele magazynowe z budynku pełniącego pierwotnie funkcję hali 

młynów. Budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny w zabudowie półzwartej. Konstrukcja 

budynku wykonana jako szkielet żelbetonowy wypełniony ścianami murowanymi. Położenie na 

działce nr 5/30. W 2006 roku wydana zostało pozwolenie na przeprowadzenie adaptacji budynku 

na funkcję magazynową. 

   

                        Widok od strony osiedla mieszkaniowego.                  Elewacja zewnętrzna, wschodnia.. 
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Druga kondygnacja.                                     Trzecia kondygnacja. 

   

Po prawej przestrzeń na budowę klatki schodowej i szybu windy. 

   

Pomieszczenia parteru. 

  

Pomieszczenia parteru. 

Budynek konstrukcji szkieletowej, żelbetonowej wypełnionej murem. Ściany konstrukcyjne 

zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Pokrycie z blachy 
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stalowej profilowanej. Obróbki dekarskie z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe       

z PCV. Ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej. Stropy monolityczne. Schody pomiędzy 

drugą i trzecią kondygnacją stalowe, jednobiegowe. Posadzki cementowe. Stolarka okienna z profili 

z PCV szklona podwójnie. Dostęp do budynku przez bramę stalową oraz z przyległego budynku. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna w postaci drzwi płycinowych. Wyprawy ścienne. Elewację 

wykonano z tynku mineralnego cienkowarstwowego. 

 

Funkcja: magazynowo-składowa. Każda kondygnacja jest pomieszczeniem jednoprzestrzennym.  

Instalacje: Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną oraz wentylacyjną 

(grawitacyjną). 

Stan techniczny i funkcjonalny. 

Budynek został tylko częściowo wyremontowany i zaadaptowany na cele magazynowe (parter). Na 

parterze znajduje się wyodrębnione pomieszczenie biurowe. Prace remontowe i modernizacyjne 

objęły poszycie dachowe, elewacje, fragmenty stropu nad parterem oraz instalacje. Brak klatki 

schodowej i windy komunikującej poszczególne kondygnacje. Posadzki na drugiej i trzeciej 

kondygnacji nierówne, wymagające wylania warstwy wyrównującej i usunięcia różnicy poziomów. 

Dostęp na drugą kondygnację poprzez przyległy budynek. W istniejącym stanie brak możliwości 

wykorzystania wyższych kondygnacji. Brak instalacji grzewczej ogranicza asortyment 

przechowywanych towarów. Stan techniczny zadowalający.  

 

Zużycie środowiskowe obiektów. 

Obiekt położony jest obszarze miasta wojewódzkiego o średnim stopniu uprzemysłowienia.. 

Dzielnica Nowa Wieś Królewska charakteryzuje się małym stopniem industrializacji. Aktualnie 

porównywalny stopień zanieczyszczenia środowiska występuje w większości zindustrializowanych 

miast w Polsce.  Dla potrzeb oszacowania zużycia środowiskowego przedmiotowego obiektu, na-

leżałoby 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 specyficzny, mieszkalny i 

usługowy charakter. W związku z powyższym ocenia się, że zużycie środowiskowe przedmiotowego 

obiektu w skali lokalnej występuje w stopniu umiarkowanym. Jego stopień ocenia się maksymalnie 

na 5%. 
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ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 

Analiza rynku nieruchomości komercyjnych. 

Autor niniejszego opracowania uczestniczy w masowym badaniu zasobów dokumentów 

Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędów Miejskich i Starostw Powiatowych województwa śląskiego 

prowadzone przez rzeczoznawców majątkowych - sygnatariuszy umowy o wzajemnej współpracy    

i wymianie danych rynkowych działających pod patronatem Śląskiego Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców Majątkowych przy wykorzystaniu systemu „PARTNER” – obsługiwanego 

oprogramowaniem „Walor”.  Dane w nim zawarte oraz analiza wykazu rejestru cen i wartości 

nieruchomości z terenu miasta Opole pozwala na określenie zachowań na lokalnym rynku 

nieruchomości. 

Analizą objęto nieruchomości o zróżnicowanej funkcji: magazynowej, usługowej, produkcyjnej oraz 

mieszkaniowej. Ogólne położenie nieruchomości nie będzie miało wielkiego wpływu na jej wartość. 

Wpływ może mieć szczegółowa lokalizacja lub wyjątkowo dogodne położenie względem głównych 

arterii komunikacyjnych.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………pełna treść w oryginale. 

 

RAPORT Z WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu przy Alei Przyjaźni 59. Działki 

nr  5/27, 5/28, 5/30, 5/38, 5/39, 5/40, a.m. 85, obręb geodezyjny 0098 -Nowa Wieś Królewska, 

jednostka ewidencyjna 1661011, M. Opole o łącznej powierzchni 4472m2, jest sumą wartości 

poszczególnych składników nieruchomości podzielonych kryterialnie od funkcji i wynosi,  

L.p. Obiekt Powierzchnia 
Wartość 
jednostkowa 
w zł/m2 

Wartość 
całkowita  
w zł 

Wartość po 
zaokrągleniu 
do 1000 zł 

1. Budynki mieszkalne 798,60 3 738,35 2 985 446,31 3 181 000,00 
2. Budynek magazynowy 2 630,80 743,66 1 956 432,69 1 956 000,00 
3. Budynek usługowy 391,48 1 490,74 583 594,05 584 000,00 
     5 525 000,00 

 

5 525 000,00 PLN 

słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych. 
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KLAUZULE. 

1. Operat został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i może służyć tylko 

do celu określonego w operacie. Wszelkie zmiany wymagają zgody Autora operatu 

szacunkowego. 

2. Niniejszego operatu szacunkowego lub jego części nie wolno wykorzystywać do innych celów 

niż określone w p. 2. operatu, powielać w żadnej formie ani przekazywać osobom trzecim      w 

całości lub części bez uzyskania zgody Autorów. 

 

 

O P R A C O W A Ł: 

 

 

 

 

Gliwice,  08 sierpnia 2013 r. 
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Z A Ł Ą C Z N I K I 

 

1) Kopia mapy ewidencyjnej 

2) Kopia rysunku planu zagospodarowania przestrzennego  

3) wydruk z ksiąg wieczystych (zrzut z portalu Ministerstwa sprawiedliwości.) 
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