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

   
określający wartość rynkową nieruchomości położonej w Ustroniu przy ul. Józefa Kreta 2. 

Przedmiotem wyceny są nieruchomości gruntowe stanowiące działki ewidencyjne nr 360/50, 

360/79 i 360/46 o łącznej powierzchni 9 852 m2 z obrębu 0003-Nierodzim, zabudowane dwiema 

halami produkcyjnymi, budynkami magazynowymi i budynkiem administracyjnym o łącznej 

powierzchni użytkowej 3 611,57 m2 (dane z deklaracji podatkowej). Nieruchomości tworzą zwarty 

obszar zabudowany kompleksem budynków produkcyjno-magazynowych z budynkiem biurowym. 

Dodatkowo wyceniono wartość rynkową działki nr 3/5 o powierzchni 637 m2. 

   

 

  WŁAŚCICIEL :  EUROS Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszowicach 
przy ul. Gajowej 5A. 

   
CEL OPRACOWANIA: 

 

Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej 
przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb prowadzonego sądowego 
postępowania upadłościowego. Sygnatura akt XII GUp 209/19 XII Wydział 
Gospodarczy Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

 
  DATA OPRACOWANIA:   

13 września 2019 r. 

AUTOR OPRACOWANIA: 

Krzysztof Krzywicki, rzeczoznawca majątkowy 
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PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY. 
 

 

Źródło: Mapa ewidencyjna 

 

Przedmiotem wyceny są nieruchomości gruntowe stanowiące działki ewidencyjne nr 360/50, 

360/79 i 360/46 o łącznej powierzchni 9 852 m2 z obrębu 0003-Nierodzim, zabudowane dwiema 

halami produkcyjnymi, budynkami magazynowymi i budynkiem administracyjnym o łącznej 

powierzchni użytkowej 3 611,57 m2 (dane z deklaracji podatkowej). Nieruchomości tworzą zwarty 

obszar zabudowany kompleksem budynków produkcyjno-magazynowych z budynkiem 

biurowym. Dodatkowo wyceniono wartość rynkową działki nr 3/5 o powierzchni 637 m2. 

Teren nieruchomości nie jest ogrodzony. Kształt nieregularny, wydłużony. Zabudowa w postaci 

wolnostojącego, podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego budynku biurowego oraz kompleksu 

przylegających do siebie hal produkcyjno-magazynowych. 

Część niezabudowana nieruchomości jest utwardzona nawierzchnią asfaltobetonową i z kostki 

betonowej oraz porośnięta trawami i i samoistnie rozsianymi krzewami. Zieleń urządzona w 

postaci drzew nasadzonych od frontu budynku biurowego.   

 

Przedmiotem wyceny są: 
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Wyciąg z kartoteki budynków. 

Nr 
ewid. 

Działka 

Liczba 
kondygn. 
nad/pod 

ziemią 

Rodzaj 
Rok 

zakończ. 
budowy 

Nr KW 
Pow. 

zabud. 

733 360/46 1/0 Budynki przemysłowe 1970 
BB1C/00058275/7 

796 

734 360/46 1/0 Zbiorniki silosy i budynki magazynowe 1970 409 

735 360/50 2/1 Budynki biurowe 1970 

BB1C/00058423/0 

329 

736 
360/79,

360/46 
1/0 Budynki przemysłowe 2004 1225 

737 360/79 1/0 Budynki przemysłowe 2007 979 

738 360/79 1/0 Pozostałe budynki niemieszkalne 2003 31 

 

Zakres wyceny stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność zlokalizowanych na 

nim budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własność a w przypadku działki 

niezabudowanej prawa jej własności.  

 

Zabudowę nieruchomości stanowią: budynek hali produkcyjnej z budynkiem biurowym, budynek 

hali produkcyjno-magazynowej, kontener-portiernia, stacje transformatorowe oraz place 

składowe i zieleń w części urządzona. 

CEL WYCENY 

Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej przedmiotowej 

nieruchomości dla potrzeb prowadzonego sądowego postępowania upadłościowego. Sygnatura 

akt XII GUp 209/19 XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

Podstawa formalna 

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi zlecenie Pana Marcina Żurakowskiego 

pełniącego funkcję syndyka w sądowym postępowaniu upadłościowym Spółki EUROS Rotor 

Systems Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszowicach 

przy ul. Gajowej 5A 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. 
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Podstawy materialnoprawne 

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

2018, poz. 2204). 
• 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 

• Mapa ewidencyjna, wypisy z rejestrów gruntowych i z kartoteki budynków. 
• 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. 

• Wyjaśnienia i informacje udzielone Rzeczoznawcy przez użytkowników 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. 

• Treść ksiąg wieczystych Nr BB1C/00058275/7, BB1C/00058275/7,                                                       
oraz BB1C/00057143/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg 
Wieczystych,  

• Treść Uchwały nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ustroń. 

• Oględziny nieruchomości przeprowadzone w dniach 5 września 2019r.,  
• Książki obiektów budowlanych oraz dokumentacja inwentaryzacyjna.  

 

DATA SPORZĄDZENIA WYCENY 

Data sporządzenia wyceny: 13 września 2019 r. 
Data, na którą oszacowano wartość przedmiotu wyceny:  5 września 2019 r. 
Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:  5 września 2019 r. 
Data dokonania oględzin nieruchomości: 5 września 2019 r. 

OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 

OBECNY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI. 

Stan prawny nieruchomości opisany jest w księgach wieczystych nr BB1C/00058275/7, 

BB1C/00058423/0 oraz BB1C/00057143/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Cieszynie,            

V Wydział Ksiąg Wieczystych.   

 

Księga Wieczysta nr BB1C/00058423/0  
Dział I (Oznaczenie nieruchomości i spis praw)  
Księga Wieczysta odnosi się do działek ewidencyjnych o numerach 360/50, 360/79:   

• obszar 7 936 m2,   
• położenie: województwo śląskie, powiat cieszyński, gmina Ustroń M., obręb Nierodzim  
• sposób korzystania: Ba – tereny przemysłowe  
• budynki:  
• budynek warsztatowy na działkach 360/45 i 360/50  
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• budynek administracyjny na działkach 360/45 i 360/50  
• spis praw związanych z własnością:  
• służebność drogi na rzecz właściciela nieruchomości opisanej w księdze wieczystej 48423   
• służebność drogi na rzecz właściciela nieruchomości opisanej w księdze wieczystej 58275  
• służebność drogi na rzecz właściciela nieruchomości opisanej w księdze wieczystej 55589  
• działki oddane w wieczyste użytkowanie na 99 lat do 05.12.2089 r. oraz budynki stanowiące 

przedmiot odrębnej własności.    
 
Dział II (Własność)  
Grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa,                            
a użytkownikiem wieczystym Euros Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą                      
w Ustroniu.  
  
Dział III (Ciężary i ograniczenia)   
 Zgodnie z wpisem istnieje:   

• służebność przechodu i przejazdu po dz. 360/34 wzdłuż jej wschodniej i południowej granicy, 
po dz. 360/33 wzdłuż jej zachodniej i południowej granicy, po dz. 360/45 wzdłuż jej wschodniej 
granicy, po dz. 360/50 wzdłuż jej zachodniej granicy pasami o szerokości 3 m, na rzecz 
każdoczesnych właścicieli dz. 360/32, 360/43, 360/46 oraz po dz. 360/34 wzdłuż jej 
wschodniej granicy pasem o szerokości 3 m na rzecz każdoczesnych właścicieli parceli 366/51;  

• bezpłatna służebność przechodu i przejazdu po dz. 360/45 biegnąca pasem o szerokości 1 m 
wzdłuż północnej granicy tej parceli na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. 360/44 – w myśl 
ustanowienia służebności gruntowych.  

  
Dział IV (Hipoteka)  
 Zgodnie z wpisem istnieje:   

• hipoteka umowna łączna na sumę 36 829 500 zł na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.                        
z siedzibą we Wrocławiu  

• hipoteka umowna łączna na sumę 496 500 € na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą 
we Wrocławiu.  

  
Księga wieczysta nr BB1C/00058275/7  
Dział I (Oznaczenie nieruchomości i spis praw)  
Księga Wieczysta odnosi się do działki ewidencyjnej o numerze 360/46:   

• obszar 1 916 m2,   
• położenie: województwo śląskie, powiat cieszyński, Nierodzim  
• budynek warsztatowo-produkcyjny – zabudowa przemysłowa  
• spis praw związanych z własnością:  
• służebność drogi na rzecz właściciela nieruchomości opisanej w księdze wieczystej 48423  
• działka oddana w wieczyste użytkowanie do 05.12.2089 r. oraz budynek stanowiący przedmiot 

odrębnej własności.  
Dział II (Własność)  
Grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa,                             
a użytkownikiem wieczystym Euros Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą                      
w Ustroniu.  
  
Dział III (Ciężary i ograniczenia)   
Zgodnie z wpisem istnieje:   

• służebność przechodu i przejazdu po dz. 360/46 na rzecz każdoczesnych właścicieli i 
wieczystych użytkowników dz. 360/45 – w myśl umowy sprzedaży.  

  
Dział IV (Hipoteka)  
Zgodnie z wpisem istnieje:   



 A.D.H.  TAXER  K. Krzywicki 

Ustroń ul. Józefa Kreta 2.     str. 7          

• hipoteka umowna łączna na sumę 36 829 500 zł na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.                         
z siedzibą we Wrocławiu  

• hipoteka umowna łączna na sumę 496 500 € na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą 
we Wrocławiu.  

  
Księga wieczysta nr BB1C/00057143/6. 
Dział I (Oznaczenie nieruchomości i spis praw)  
Księga Wieczysta odnosi się do działki ewidencyjnej o numerze 3/5:   

• obszar 637 m2,   
• położenie: województwo śląskie, powiat cieszyński, Nierodzim  
• spis praw związanych z własnością: brak wpisów 

Dział II (Własność)  
Właścicielem gruntu jest Euros Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ustroniu.  
  
Dział III (Ciężary i ograniczenia)  - brak wpisów. 
 
Dział IV (Hipoteka) – brak wpisów. 
 
Nieaktualna jest podana w księgach siedziba Spółki. Aktualna lokalizacja siedziby w Warszowicach. 
Kopie odpisów z Ksiąg Wieczystych znajdują się w załącznikach.  
 

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, CHARAKTER I CECHY NIERUCHOMOŚCI. 

Nieruchomość przemysłowa, zabudowana o trwałej w czasie funkcji siedziby Spółki produkcyjnej. 

Obszar nieruchomości położony jest nieopodal drogi wojewódzkiej 941 w otoczeniu 

nieruchomości komercyjnych. Przedmiotowe działki o nr ewidencyjnych 360/50, 360/79 i 360/46 

o łącznej powierzchni 9 852 m2 stanowią teren o nieregularnym kształcie. Południowa część 

działki 360/50 jest zabudowana 2-kondygnacyjnym budynkiem administracyjnym. Pozostała 

część działki wykorzystywana jest jako powierzchnia składowa. 

wykorzystywany za wyjątkiem funkcji komunikacyjnej jako stanowisko do badania łopat rotorów 

elektrowni wiatrowych łącznie z budynkiem technologicznym. Działka 360/79 jedynie                             

w zachodniej części jest zabudowana dwiema halami produkcyjnymi, a pozostała część jest 

wykorzystywana na plac manewrowy oraz stanowisko do badań statycznych łopat elektrowni 

wiatrowych łącznie z budynkiem technologicznym o powierzchni zabudowy 31 m2. Natomiast 

działka 360/46 jest w pełni zabudowana dwoma, połączonymi ze sobą budynkami produkcyjno-

magazynowymi. Plac manewrowy o nawierzchni asfaltowej stanowi jednocześnie dojazd do 

sąsiednich nieruchomości, co zostało uregulowane odpowiednimi służebnościami drogowymi.  

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zostały zorganizowane przy południowej elewacji 

budynku administracyjnego, które są oddzielone od budynku krzewami ozdobnymi.  

Teren nieruchomości jest równy i płaski, a od północy ogrodzony siatką stalową.  

 Wjazd na teren nieruchomości jest możliwy od strony wschodniej, poprzez bezpośredni zjazd              

z drogi wojewódzkiej 941. Zagospodarowanie terenu pozwala na rozbudowę w postaci obiektów 

kubaturowych. 

Wyposażenie hal produkcyjnych pozwala na realizację procesów produkcyjnych wymagających 

wyższej temperatury od temperatury otoczenia. Wewnętrzne połączenie hal produkcyjnych                  

i magazynowych ułatwia racjonalne korzystanie z powierzchni produkcyjnych i magazynowych.  

Nieruchomość niezabudowana opisana działka 3/5 położona jest przy zjeździe z drogi 

wojewódzkiej w ul. Józefa Kreta. Kształt nieregularny zbliżony do trójkąta. Teren płaski, 

nieogrodzony porośnięty trawami i krzewami. Obszar nieruchomości nie jest objęty aktualnym 

planem zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym studium uwarunkowań                              

i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny komunikacji. 
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UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE I OCHRONNE. 

Teren obejmujący przedmiotową nieruchomość położony jest w granicach gminy Ustroń. Aktualnie dla 

przedmiotowego terenu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą 

nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń. 
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Oznaczenie przedmiotowego  obszaru AG co oznacza tereny aktywności gospodarczej. 

▪ zachowanie istniejących enklaw działalności gospodarczych wzdłuż ulicy Katowickiej z dopuszczeniem 

dalszego rozwoju tego kierunku zagospodarowania miasta przy uwzględnieniu zachowania wizerunku 

miasta jako miejscowości uzdrowiskowo-turystycznej oraz przy zachowaniu płynności ruchu w ciągu ulicy 

Katowickiej, 

▪ rewitalizacja terenów poprzemysłowych w centrum miasta dla tworzenia nowych działalności przy   

uwzględnieniu położenia tych terenów w strefach ochrony uzdrowiskowej,  

 

LOKALIZACJA I CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE. 

Lokalizacja na zachód od drogi wojewódzkiej nr 941, w północnej części Ustronia miasta 

Położonego w południowej części Polski, w województwie śląskim w powiecie. W pobliżu Ustronia 

znajdują się takie miasta jak Cieszyn (oddalone o około 14 km), Skoczów (11 km), Żywiec (45 km) 

i Bielsko-Biała (30 km). Największe miasto regionu – Katowice oddalone są o 80 km, a 

przygraniczna Ostrava położona w Czechach osiągalna jest po przejechaniu ok. 60 km. 

Po przejechaniu 2,5 km drogą wojewódzką nr 941 dojechać można do drogi ekspresowej S52 

Łączącej Cieszyn z Bielskiem -Białą. 

 
Biorąc pod uwagę aktualny stan zagospodarowania oraz zapisy studium uwarunkowań                               

i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy wykluczyć zakłócenie aktualnej funkcji              

nieruchomości. Ewentualne ograniczenie środowiskowe nie wpłyną na korzystanie                                       
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z nieruchomości, ponieważ prowadzona na terenie nieruchomości działalność gospodarcza nie ma 

i nie może mieć uciążliwego wpływu na środowisko. Nieruchomość nie znajduje się na terenie górniczym.  
 

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: sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, 

sieci wodociągowej,  sieci kanalizacji oraz sieci teletechnicznych. 
 

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. 

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny produkcyjno-magazynowe, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren rekreacyjny. Na obszarze produkcyjno-magazynowym, 

w którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości zajmowane przez firmę Euros Rotor Systems  

Polska Sp. z o.o. w upadłości, mieszczą się również budynki magazynowo-produkcyjne zajmowane 

przez firmy: Drew-Bas (produkcja basenów i saun), PPHU Klaudia Sp. z  o.o. (produkcja pomp 

zatapialnych i igłofiltrów), Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. Jawna (firma budowlana), Chmiel Bis 

(przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy) oraz tartak Glajcar. Poza strefą komercyjną dominuje 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Rozbudowana sieć placówek zaplecza bytowego 

położona jest w centrum Ustronia, które jest znaną miejscowością turystyczną. 
 

STAN USŁUG, ZAPLECZA BYTOWEGO I KOMUNIKACJI W MIEJSCU POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI. 

Z uwagi na typowo komercyjne sąsiedztwo nie ma rozwiniętego zaplecza bytowego. Wyjątek 

stanowią: od strony zachodniej, teren nieruchomości graniczy ze stadionem Klubu Sportowego 

Nierodzim, a w kierunku południowym swoją siedzibę ma szkoła podstawowa. Przystanki 

komunikacji autobusowej znajdują się przy ul. Wiejskiej i u. Katowickiej. Najbliżej położone sklepy 

spożywcze znajdują się w odległości ok. 500 m w kierunku południowym. 
 

STAN I DOTYCHCZASOWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI. 

Nieruchomość w bieżącym kształcie i funkcji była eksploatowana od kilkunastu lat jako siedziba 

firmy produkującej łopaty rotorów do elektrowni wiatrowych. Aktualnie nieruchomość nie jest 

wykorzystywana gospodarczo, ponieważ rozpoczęła się procedura sądowego postępowania 

upadłościowego. Obiekty nieruchomości znajdują się w stanie zadowalającym. Przed dalszą 

eksploatacją wymagane są prace remontowe budynku biurowego w zakresie szczelności poszycia 

dachowego oraz wykładzin ściennych i instalacji wewnętrznych. 

❖ 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 ksiąg wieczystych przy założeniu, że jest on zgodny 

 ze stanem faktycznym . 
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STAN ZAGOSPODAROWANIA 

Budynki: 

Biurowiec 

   

Elewacja zachodni i południowo-zachodnia. 

   

Elewacja zachodnia i południowa. 

 

   

Widok na kompleks budynków od strony południowo-zachodniej. 
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Elewacja północno-wschodnia i północna. 

 

Budowle, drogi i place. 

  

  

Nawierzchnie nieruchomości. 

OPIS OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Budynek biurowy (administracyjny).  

Rok budowy:                1970 r.   

Powierzchnia użytkowa:      679,00 m2  

Powierzchnia zabudowy:      327,00 m2  

Powierzchnia z inwentaryzacji   712,97 m2 

Kubatura                   2861,3 m3 

 

Budynek wolnostojący z dwoma kondygnacjami nadziemnymi oraz z niepełnym podpiwniczeniem. 

Bryła budynku w kształcie litery „L”. Konstrukcja murowana. Fundamenty żelbetowe. Ściany 

murowane z cegły pełnej, z cegły kratówki i bloczków z betonu komórkowego. Klatka schodowa 

monolityczna, żelbetowa. Stropodach w części dwuspadowy, a w części jednospadowy.  Stolarka 

okienna z profili PCV i Drewniana podwójnie szklona. Część okien okratowana (parter). Drzwi 

zewnętrzne przeszklone. Drzwi wewnętrzne pełne i przeszklone. Budynek o funkcji biurowej               
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z układem amfiladowym pokoi. W części o bryle zbliżonej do sześcianu na piętrze sala 

konferencyjna (socjalna). Posadzki cementowe wyłożone panelami i płytkami ceramicznymi. 

Ściany zewnętrzne, wewnętrzne tynkowane i malowane. W sanitariatach ściany częściowo 

wyłożone płytkami ceramicznymi.  Standard wyposażenia poniżej przeciętnego. Ścian frontowa 

całkowicie przesłonięta drzewami posadzonymi w szpalerze. 
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Pomieszczenia piwnic z kotłownią. 

 

     

 

Wejście do budynku od strony południowej bezpośrednio od ulicy Józefa Kreta. Obiekt przed 

rozpoczęciem eksploatacji wymaga licznych prac remontowych poczynając od naprawy 

nieszczelnej połaci dachowej wraz z opierzeniami i orynnowaniem po naprawę wypraw 

tynkarskich, powłok malarskich i wymianę trzech okien. Elementy wykończenia wymagają 

nakładów na naprawę uszkodzeń będących skutkiem bieżącego użytkowania.  
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Hala produkcyjna (skrajna północna).  

Rok budowy:                2007 r.   

Powierzchnia użytkowa:      1016,57m2  

Powierzchnia zabudowy:        979,00 m2  

Powierzchnia z inwentaryzacji  1203,23 m2 

Kubatura                     9251,3 m3 

 

Budynek hali produkcyjnej, jednokondygnacyjny 

za wyjątkiem antresoli w szczytowej, zachodniej 

części. Hala stanowi północną część zwartej 

zabudowy produkcyjno-magazynowej. W zachodniej 

części posiada pomieszczenia socjalne ulokowane na 

antresoli. Stalowa hala produkcyjna wyposażona           

w instalację grzewczą – promiennikową . 

Główna brama uchylna mieści się we wschodniej 

elewacji budynku. 

Hala stalowa. Konstrukcja nośną stanowi układ 

dźwigarów kratowych wspartych na słupach 

stalowych. Fundamenty żelbetowe. Dach 

jednospadowy wykonany z dźwigarów stalowych 

obłożonych płytami warstwowymi. Ślusarka okienna aluminiowa. Doświetla dachowe                                

z poliwęglanu. Drzwi zewnętrzne stalowe.  Brama stalowa uchylna. Ściany zewnętrzne z płyt 

warstwowych. Posadzka betonowa. 
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Instalacje: elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, gazowa, wentylacji 

mechanicznej i odciągowej, odgromowa, ogrzewania gazowego hali w postaci nagrzewnic 

promiennikowych marki Schulte. 

 

  

Stan techniczny konstrukcji dobry, elementy wykończeniowe noszą ślady zużycia w postaci 

nielicznych uszkodzeń połaci płyt warstwowych oraz zużycia posadzek w postaci drobnych 

ubytków i pęknięć. Funkcjonalność dobra. Naprawy wymaga orynnowanie i rury spustowe. 
 

Budynek hali produkcyjnej. 

Rok budowy:                2004  

Powierzchnia użytkowa:      1175,00 m2  

Powierzchnia zabudowy:      1225,00 m2  

Kubatura:                  15007,7 m3  

Powierzchnia z inwentaryzacji  1232,64 m2  

 

Budynek hali w zabudowie zwartej. Hala 

jednokondygnacyjna o konstrukcji stalowej. Budynek 

wyposażony jest w instalację grzewczą – 

promiennikową oraz w dwie suwnice o udźwigu 8 t. Główna brama przesuwna mieści się we 

wschodniej elewacji budynku. 

Konstrukcja nośną stanowi układ dźwigarów kratowych wspartych na słupach stalowych 

osadzonych w fundamentach żelbetowych. Dach dwuspadowy wykonany z dźwigarów stalowych. 

Przekrycie z płyt warstwowych. Doświetlenie poprzez okna w zachodniej elewacji. Okna w ramach 

ze stopów lekkich. Drzwi stalowe.  Bramy stalowe przesuwne. Poszycie ścian z płyt warstwowych 

Posadzki betonowe zatarte na gładko. 
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Instalacje; elektroenergetyczna, gazowa, wentylacji mechanicznej i odciągowej (odpylającej), w 

części socjalnej wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylacją mechaniczną, odgromowa, 

ogrzewania w oparciu o nagrzewnice promiennikowe Schulte. Hala wyposażona jest w dwie 

suwnice o udźwigu 8 t (są własnością Euros Polska Sp. z o.o. w upadłości) suwnic natorowych o 

udźwigu 10 t. Obiekt znajduje się w dobrym stanie techniczno-użytkowym. Wymagana jest 

renowacja nawierzchni betonowej. 

 

Budynki magazynowe. 

Rok budowy:                1970  

Powierzchnia użytkowa:      741,00 m2  

Powierzchnia zabudowy:      1205,00 m2  

Powierzchnia z inwentaryzacji  1121,74 m2  

 

Budynki wzniesione w 1970 r., położone są         

w południowej części zespołu budynków produkcyjno-magazynowych jako budynki parterowe, 

niepodpiwniczone. Skrajny budynek pierwotnie pełnił funkcję wiaty zmodernizowanej poprzez 

wzniesienie zewnętrznych ścian murowanych i ich ociepleniem. Dach jednospadowy ocieplony 

pokryty membraną dachową. Drugi budynek z dachem dwuspadowym w konstrukcji żelbetowej    

z elementów prefabrykowanych. Podana powierzchnia użytkowa dotyczy tylko hali żelbetowej.        

Z niewiadomych przyczyn pominięto powierzchnię skrajnej hali. W procesie szacowania przyjęto 

powierzchnię z inwentaryzacji. Konstrukcję nośną stanowi układ dźwigarów strunobetonowych 

wspartych na monolitycznych słupach żelbetowych. Fundamenty żelbetowe. Dach wykonany z płyt 

stropowych prefabrykowanych opartych na dźwigarach strunobetonowych. Brama stalowa 

przesuwna. Ściany murowane. Okładziny zewnętrzne z płyt warstwowych. Posadzki betonowe 

zatarte na gładko. Instalacje: elektroenergetyczna, c.c. lokalne zasilane piecem gazowym, gazowa, 

wodno-kanalizacyjna. 

Hale połączone są wewnętrznie między sobą dalej z pozostałymi halami. 
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Budynki technologiczny. 

Rok budowy:                2003  

Powierzchnia zabudowy:      31,00 m2  

 

Budynek dedykowany do obróbki piast łopat do wirników 

elektrowni wiatrowych. Budynek konstrukcji stalowej, 

wyłożony od wewnątrz płytami OSB, Wierzchnie poszycie   

z blachy profilowanej. Fragment ściany czołowej 

uszkodzony. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektroenergetyczna. Ograniczona 

funkcjonalność budynku. Powierzchnia budynku niewliczona do powierzchni użytkowej 

obliczeniowej 

 

UWAGA 

Inwentaryzacja (spis z natury) nieruchomości położonych w Ustroniu, przy ul. Józefa Kreta 2 

wykazała istnienie dodatkowej powierzchni użytkowej hali magazynowej, która nie została 

dotychczas wykazana zarówno w operatach szacunkowych przedstawionych przez dłużnika jak 

również w deklaracjach podatkowych sporządzanych przez dłużnika. Natomiast ww. obiekt 

figuruje w kartotece budynków jako budynku nr 734 o powierzchni zabudowy wynoszącej 409 m2. 

Szacunkowa powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 380 m2. W obliczeniach przyjęto 

powierzchnie użytkową po inwentaryzacji z uwzględnieniem powyższej uwagi w wysokości 

4127,26 m2. 

 

Zużycie środowiskowe obiektów 

Nieruchomość położona jest na obszarze województwa, które charakteryzuje w odniesieniu do 

innych regionów południowych kraju znacznym zanieczyszczeniem atmosfery oraz znacznym             

i średnim zanieczyszczeniem gleb i wód. Dla szacowania zużycia środowiskowego 

przedmiotowych obiektu skala makroregionu nie jest jednak właściwym układem odniesienia, 

ponieważ w przedmiotowej lokalizacji nie ma dużych ośrodków przemysłowych. 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 profil prowadzonej tam działalności 

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

obiektu w skali lokalnej nie przekracza 5%. 

Zużycie techniczne. 

Nieruchomość użytkowana jest w części od 1970 roku (biurowiec i hale magazynowe) oraz 

kilkanaście lat (od 12 do 16 lat) w przypadku hall produkcyjnych i budynku technologicznego.               

Podczas oględzin nie stwierdzono ponadnormatywnego zużycia wynikającego bezpośrednio               

z eksploatacji, ani z uszkodzeń konstrukcji budynków.  Zapisy w książkach obiektów potwierdzają 

dobry i zadowalający stan budynków. 

Biorąc pod uwagę powyższe, a także fakt, że stopień zużycia technicznego nieruchomości można 

mierzyć przez pryzmat nakładów, jakie trzeba ponieść na ich przebudowę w taki sposób, aby stały 
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się ona atrakcyjne w stopniu, co najmniej równym atrakcyjności innych obiektów, znajdujących się 

na rynku lokalnym i gwarantujących możliwość ich pełnego wykorzystywania – średnie zużycie 

techniczne przedmiotowej nieruchomości szacuje się na poziomie 38 %. 

ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 

Bardzo obszerne informacje w postaci raportów rynkowych obejmują rynek pierwotny 

zdominowany przez komercyjne nieruchomości logistyczne. 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).  Ostatni raport 

firmy Cushman&Wakefield „Marketbeat. Rynek magazynowy w Polsce - I połowa 2019 roku” 

podaje aktualne wskaźniki z rynku. Na koniec czerwca 2019 roku w budowie pozostawało aż 2,24 

miliona mkw. w 70 projektach inwestycyjnych. Około 75% realizowanej powierzchni 

zlokalizowane jest na czterech głównych rynkach: na Górnym Śląsku (583 000 mkw.), w regionie 

Warszawy (396 000 mkw.), na rynku Wrocławskim (360 000 mkw.) i w Polsce Centralnej (357 000 

mkw.).  

 

Źródło: Cushman&Wakefield 

Rynek obrotu wtórnego można opisać w oparciu o bazę danych transakcyjnych mających swoje 

źródło w postaci aktów notarialnych transakcji kupna-sprzedaży na lokalnym rynku ograniczonym 

do województwa śląskiego. Na regionalnym rynku największymi operatorami są Panattoni (23%), 

Prologis (20%), SEGRO (12%) i Logicor (11%). 

Tereny komercyjne w Ustronie to głównie tereny związane z usługami turystycznymi. Tereny 

produkcyjno-magazynowe skupione są w części centralnej oraz w części północnej miasta.  

Przedmiotowa nieruchomość ulokowana jest nieopodal granic miasta Skoczowa. 

W celu przeanalizowania zachowań rynkowych przeanalizowano rynek rozszerzony o sąsiadujące 

powiaty. Uzasadnieniem takiego podejścia jest mniejsza koncentracja nieruchomości o zbliżonej 

funkcji oraz dostęp do bazy danych obejmującej teren całego województwa śląskiego. 

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”. Analiza zebranych danych rynkowych pozwala na określenie 

zachowań na lokalnych rynkach nieruchomości. 
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RAPORT Z WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej położonej w Ustroniu przy ul. Józefa Kreta 2 

zaokrąglona do 1000 zł wynosi na dzień wyceny 

4 424 900,00 PLN 
słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset złotych. 

w tym wartość składnika gruntowego w zaokrągleniu do 1000 zł:  

551 712,00 zł 

słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście złotych. 
 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości niezabudowanej opisanej jako działka nr 3/5 

położonej w Ustroniu przy ul. Józefa Kreta zaokrąglona do 100 zł wynosi na dzień wyceny  

10 500,00 PLN 
słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych. 

 

Wartość rynkowa przypadająca na część składową nieruchomości zabudowanej budynkiem 

biurowym wynosi na dzień wyceny  

694 300,00 zł 
słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych. 

 

Komentarz do wyliczonej wartości. 

Nieruchomości będące przedmiotem opracowania zlokalizowane są w Ustroniu mieście znanym jako   
miejscowość turystyczna. Ceny nieruchomości związanych z obsługą turystyczną osiągają najwyższy poziom. Na 
terenach aktywności gospodarczej transakcje odbywają się sporadycznie, a podaż nieruchomościami o funkcji 
produkcyjno-usługowej praktycznie nie istnieje. Fakt ten może pozytywnie wpłynąć na na skrócenie okresu 
ekspozycji przy sprzedaży nieruchomości. Transakcje odbywane na regionalnym rynku nieruchomości o 
podobnym przeznaczeniu dotyczyły nieruchomości, których zabudowa charakteryzowała się zróżnicowanym 
stanem technicznym, funkcjonalnym        i architektonicznym. Wyceniana nieruchomość położona jest w północnej 
części miasta w niedużym oddaleniu od Skoczowa pośród nieruchomości o funkcji przemysłowo-usługowej. 

 

KLAUZULE 

1. W oparciu o uzyskane informacje rynkowe w ciągu ostatnich 3 lat nieruchomość nie była 
przedmiotem sprzedaży ani ekspozycji na rynku. 

2. Nieruchomość nie była dofinansowana ze środków publicznych.  
3. Nieruchomość nie spełnia kryteriów nieruchomości rolnej w rozumieniu znowelizowanej 

Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego. 
4. Operat został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i może służyć tylko 

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

5. 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 Autora. 

 

O P R A C O W A Ł: 
 
 

 

 

 

Gliwice, 13 września 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) Treść ksiąg wieczystych (zrzut z portalu Ministerstwa sprawiedliwości). 
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