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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 Żorach przy ul. Strażackiej [woj. śląskie], składającej 

się z działek nr 1096/83, 1002/137, 197/132 (KW Nr GL1X/00010866/1) oraz nieruchomości położonych w 

Warszowicach przy ul. Gajowej 5A (gm. Pawłowice, powiat pszczyński, woj. Śląskie), składających się z działek 

nr 1454/56 (KW Nr GL1J/00022215/0), nr 1453/56 (obj. KW Nr GL1J/00023818/4) oraz nr 1419/56 (KW Nr 

GL1J/00024257/0). Nieruchomości tworzą zwarty obszar zabudowany kompleksem budynków produkcyjno-

magazynowych z częścią biurowo-socjalną.  

   

 

  WŁAŚCICIEL :  EUROS 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 195/19 XII Wydział 
Gospodarczy Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

 
  DATA OPRACOWANIA:   

16 sierpnia 2019 r. 

AUTOR OPRACOWANIA: 

Krzysztof Krzywicki, rzeczoznawca majątkowy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A.D.H.  TAXER  K. Krzywicki 

Warszowice ul. Gajowa 5A oraz Żory ul. Strażacka.     str. 2          

 

 

ZAWARTOŚĆ OPERATU: 

CEL WYCENY ......................................................................................................................................... 5

 

PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO ................................................... 5

 

Podstawa formalna ................................................................................................................................................................ 5 
Autor operatu szacunkowego ............................................................................................................................................. 5 
Podstawy materialnoprawne ............................................................................................................................................... 5 
Źródła danych merytorycznych ......................................................................................................................................... 5 

DATA SPORZĄDZENIA WYCENY .................................................................................................... 6

 

OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI ....................................................................................... 6

 

ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. ............................................. 23

 

OSZACOWANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ....................................................................... 27

 

RAPORT Z WYCENY ......................................................................................................................... 39

 

KLAUZULE .......................................................................................................................................... 39

 



 A.D.H.  TAXER  K. Krzywicki 

Warszowice ul. Gajowa 5A oraz Żory ul. Strażacka.     str. 3          

PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY. 

 

 

Źródło: ORSIP 

Przedmiotem opracowania niniejszego operatu szacunkowego są nieruchomości zabudowane  i 

jedna nieruchomość niezabudowana. Ponieważ nieruchomości stanowią zwarty obszar 

funkcjonalny w dalszej części opracowania nazywane będą jako jedna nieruchomość. 

Nieruchomość położona jest przy ul. Strażackiej w Żorach oraz przy ul. Gajowej 5a w Warszowicach 

(gm. Pawłowice, pow. pszczyński), składająca się z przylegających do siebie działek gruntu nr 

1096/83, 1002/137, 197/132 (KW Nr GL1X/00010866/1), a także działek gruntu nr 1454/56 

(KW Nr GL1J/00022215/0), nr 1453/56 (KW Nr GL1J/00023818/4) oraz nr 1419/56 (KW Nr 

GL1J/00024257/0) o łącznym obszarze 44 569 m2. Teren ogrodzony o wydłużonym kształcie 
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ukierunkowanym blisko osi północ-południe. Nieruchomość zabudowana jest kompleksem dwóch 

przylegających do siebie budynków produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną. 

Ponadto na terenie nieruchomości posadowione są dwa budynki stacji transformatorowych oraz 

portiernia kontenerowa. Realizacja inwestycji prowadzona była etapowo w 2009 i 2013 roku. 

Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 14 431,8 m2. Część niezabudowana nieruchomości jest 

utwardzona nawierzchnią z kostki betonowej oraz porośnięta trawami i drzewkami ozdobnymi.  

W południowej części usytuowany jest parking pracowniczy, a przy bramie wjazdowej 

posadowiona jest portiernia. 

  

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności ww. nieruchomości 

zabudowanej oraz wyodrębnionej wartości składnika gruntowego. 

 

Przedmiotem wyceny są: 

Nieruchomość gruntowa opisana w ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miejskiego w Żorach 

(województwo śląskie, powiat M. Żory);  
Nazwa lub numer jednostki ewidencyjnej:   247901_1, M. Żory 

Nazwa obrębu:                      0001 Baranowice 

Położenie [ulica]:                    Strażacka 

Właściciel:                         EUROS POLSKA Sp. z o.o. 

Numer księgi wieczystej:               GL1X/00010866/1 

Nr ewidencyjny działki [powierzchnia]:     1096/83 (0,6862 ha)  

1002/137 (0,4133 ha)  

197/132 (0,1230 ha) 

Kontury użytków i klas gleboznawczych:     Ba - tereny przemysłowe 

Budynki:                          pozostały niemieszkalny, 2013r., kond. 2/0, p. zabud. 1 833m2  

budynek przemysłowy, 2013r., kond. 1/0, p. zabud. 8 393m2  

 Powierzchnia łączna działek:            1,2225ha  

  

Nieruchomości gruntowe opisane w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w 

Pszczynie (pow. pszczyński, woj. Śląskie);  
Nazwa lub numer jednostki ewidencyjnej:    241004_2, Pawłowice 

Nazwa obrębu:                      0006 Warszowice 

Położenie [ulica]: GAJOWA 5A - Właściciel:   EUROS POLSKA Sp. z o.o. 

Arkusz mapy: 8 - Numer księgi wieczystej:   GL1J/00022215/0 

Nr ewidencyjny działki (powierzchnia):     1454/56 (2,7870 ha) 

Kontury użytków i klas gleboznawczych:     Ba - przemysłowe  

Numer księgi wieczystej:               GL1J/00023818/4 

Nr ewidencyjny działki (powierzchnia):     1453/56 (0,1438 ha) 

Kontury użytków i klas gleboznawczych:     Ba - tereny przemysłowe  

Numer księgi wieczystej:               GL1J/00024257/0 

Nr ewidencyjny działki (powierzchnia):     1419/56 (0,3036 ha) 

Kontury użytków i klas gleboznawczych:     Ba - tereny przemysłowe  

Powierzchnia łączna działek:            3,2344 ha  

  

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. 
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CEL WYCENY 

Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej przedmiotowej 

nieruchomości dla potrzeb prowadzonego sądowego postępowania upadłościowego. Sygnatura 

akt XII GUp 195/19 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 Polska Sp. 

z o.o. 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. 

 

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 

• Mapy ewidencyjne, 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 księgi wieczystej nr GL1X/00010866/1 Sądu Rejonowego w Żorach, V Wydział Ksiąg 

Wieczystych,   
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• Treść ksiąg wieczystych Nr GL1J/00022215/0, Nr GL1J/00024257/0, Nr GL1J/00023818/4  

prowadzone przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, V Wydział Ksiąg Wieczystych,  

• Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory uchwalonego 

Uchwałą Rady Miasta Żory Nr 244/XIX/16 z dnia 2 czerwca 2016r., opublikowaną w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3247 z dnia 9.06.2016r. 

• Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Warszowice w 

gminie Pawłowice, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Pawłowice Nr XX/204/2000 z dnia 

19.06.2000r.,  

• Oględziny nieruchomości przeprowadzone w dniach 10-12 sierpnia 2019r.,  

• Książki obiektów budowlanych, a także informacje od użytkowników, dotyczące 

prowadzonej gospodarki remontowej,  

• Decyzja nr 975/07 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę 

hali finiszu, z dnia 01.10.2007r.,  

• Decyzja nr 165/2009 udzielająca pozwolenia na użytkowanie, z dnia 23.04.2009, 

• Decyzja nr 166/09 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, 

z dnia 05.05.2009r.,  

• Decyzja nr 12/7114-6B/2013 udzielająca pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części 

budynku produkcyjnego, z dnia 14.06.2013r.,  

• Dokumentacje i projekty budowlane wzniesionych obiektów kubaturowych. 

 

DATA SPORZĄDZENIA WYCENY 

Data sporządzenia wyceny: 14 sierpnia 2019 r. 

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

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:  12 sierpnia 2019 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 10-12 sierpnia 2019 r. 

OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 

OBECNY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI. 

Stan prawny nieruchomości opisany jest w księgach wieczystych nr GL1X/00010866/1, 

GL1J/00022215/0, GL1J/00023818/4 oraz GL1J/00024257/0.  

Stan prawny opisany w KW nr GL1X/00010866/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żorach,  V 

Wydział Ksiąg Wieczystych nieruchomości.  

Dział I-O. Oznaczenie  
Położenie:         Żory, powiat M. Żory, woj. śląskie   
Nr działki gruntu:   1096/83, 1002/137, 197/132   
Obręb ewid.:       Baranowice   
Sposób korzystania:  budowlanka   
Obszar łączny [ha]:   1,2225   
Budynek:          inny budynek niemieszkalny, 2-kondygnacyjny przy ul. Strażackiej   

budynek przemysłowy, 1-kondygnacyjny, przy ul. Strażackiej  
 

Dział I. Sp. Spis praw związanych z własnością. Brak wpisów   
 

Dział II. Własność   

Właściciel:         "EUROS POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu   

Podstawa nabycia:   umowa sprzedaży z dnia 17.03.2008r. Rep.A. 4125/2008, not. Z. Sitko  
 

Dział III. Prawa, roszczenia i ograniczenia.  Brak wpisów  
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Dział IV. Hipoteka   

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 36 829 500 zł; kredyt inwestycyjny oraz należności 

uboczne zgodnie z dokumentem stanowiącym podstawę wpisu, wynikające z umowy z dnia 23.07.2012r. 

nr M0006253.  Bank Zachodni WBK S.A.  Księga współobciążona: BB1C/00058275/7, BBIC/00058423/0 

prowadzone przez SR w Cieszynie oraz GL1J/00022215/0, GL1J00024257/0, GL1J/00023818/4 

prowadzone przez SR w Jastrzębiu Zdroju.  

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 2 055 000 euro. kredyt inwestycyjny oraz należności 

uboczne zgodnie z dokumentem stanowiącym podstawę wpisu, wynikające z umowy z dnia 23.07.2012r. 

nr M0006253.  Bank Zachodni WBK S.A.  Księga współobciążona: BB1C/00058275/7, BBIC/00058423/0 

prowadzone przez SR w Cieszynie oraz GL1J/00022215/0, GL1J00024257/0, GL1J/00023818/4 

prowadzone przez SR w Jastrzębiu Zdroju.   

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 3 000 000 zł. kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu - umowa o kredyt 

numer M0006800 z dnia 31 grudnia 2012r. Bank Zachodni WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Księga 

współobciążona: BB1C/00058275/7, BBIC/00058423/0 prowadzone przez SR w Cieszynie oraz 

GL1J/00022215/0, GL1J00024257/0, GL1J/00023818/4 prowadzone  przez SR w Jastrzębiu Zdroju.  

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 712 500 euro. Kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu - umowa                          

o walutowy kredyt obrotowy numer k01093/14 z dnia 25 sierpnia 2014 roku wraz ze zmianami. Bank 

Zachodni WBK S.A. Księga współobciążona: BB1C/00058275/7, BBIC/00058423/0, GL1J/00022215/0, 

GL1J00024257/0, GL1J/00023818/4  

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 496 500 euro. Kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w  dokumencie stanowiącym podstawę wpisu - umowa wymiany 

stóp  procentowych IRS (interest rate swap) z dnia 08 listopada 2013 roku zwana dalej umową IRS 1 - 

zgodnie z umową o kredyt nr m0006253 z dnia  23 lipca 2012r. - umowa wymiany stóp procentowych        

z dnia 19  lutego 2013 roku zwana dalej umową IRS 2 - zgodnie z umową o kredyt nr  m0006253 z dnia 

23 lipca 2012 roku  Księga współobciążona: BB1C/00058275/7, BBIC/00058423/0, GL1J/00022215/0,  

GL1J00024257/0, GL1J/00023818/4  

 

Stan prawny opisany w KW nr GL1J/00022215/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, V 

Wydział Ksiąg Wieczystych.  

Dział I-O.  Oznaczenie nieruchomości  

Położenie:         Warszowice, gm. Pawłowice, powiat pszczyński, woj. śląskie   

Nr działki gruntu:   1454/56   

Nr obrębu ewid.:    0006 Warszowice  Ulica:  Gajowa 5a  Sposób korzystania:  Ba - tereny przemysłowe  

Obszar łączny [ha]:   2,7870  

  

Dział I. Sp.  Spis praw związanych z własnością. Brak wpisów  

Dział II.  Własność   

Właściciel:         "EUROS POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu   

Podstawa nabycia:  umowa z dnia 30.01.2007r. Rep.A. 405/2007, not. E. Nogacka  
  

Dział III.  Prawa, roszczenia i ograniczenia.  Brak wpisów  
  

Dział IV.  Hipoteka   

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 36.829.500 zł; kredyt inwestycyjny oraz należności 

uboczne zgodnie z dokumentem stanowiącym podstawę wpisu, wynikające z umowy z dnia 23.07.2012r. 

nr M0006253.  Bank Zachodni WBK S.A. Księga współobciążona: BB1C/00058275/7, BBIC/00058423/0 

prowadzone przez SR w Cieszynie, GL1J00024257/0, GL1J/00023818/4 prowadzone przez SR                         

w Jastrzębiu Zdroju oraz GL1X/00010866/1 prowadzona przez SR w Żorach  

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 2.055.000 euro. kredyt inwestycyjny oraz należności 

uboczne zgodnie z dokumentem stanowiącym podstawę wpisu, wynikające z umowy z dnia 23.07.2012r. 

nr M0006253.  Bank Zachodni WBK S.A.  Księga współobciążona: GL1J00024257/0, GL1J/00023818/4 

prowadzone przez SR w Jastrzębiu Zdroju 

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 3.000.000 zł. kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu - umowa o kredyt 
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numer M0006800 z dnia 31 grudnia 2012r. Bank Zachodni WBK S.A.  Bank Zachodni WBK S.A.  Księga 

współobciążona: GL1J00024257/0, GL1J/00023818/4 prowadzone przez SR w Jastrzębiu Zdroju oraz 

GL1X/00010866/1 prowadzona przez SR w Żorach  

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 712.500 euro. Kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu – umowa                        

o walutowy kredyt obrotowy numer k01093/14 z dnia 25 sierpnia 2014 roku wraz ze zmianami. Bank 

Zachodni WBK S.A.  Księga współobciążona: GL1J00024257/0, GL1J/00023818/4 prowadzone przez SR 

w Jastrzębiu Zdroju oraz GL1X/00010866/1 prowadzona przez SR w Żorach  

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 496.500 euro. Kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu - umowa wymiany 

stóp procentowych IRS (interest rate swap) z dnia 08 listopada 2013 roku zwana dalej umową IRS 1 - 

zgodnie z umową o kredyt nr m0006253 z dnia 23 lipca 2012r.  - umowa wymiany stóp procentowych 

IRS (interest rate swap) z dnia 19 lutego 2013 roku zwana dalej umową IRS 2 - zgodnie z umową o kredyt 

nr m0006253 z dnia 23 lipca 2012 roku Księga współobciążona: BB1C/00058275/7, BBIC/00058423/0, 

GL1J00024257/0, GL1J/00023818/4 oraz GL1X/00010866/1. 

 

Stan prawny opisany w KW GL1J/00024257/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, V 

Wydział Ksiąg Wieczystych.  

Dział I-O.  Oznaczenie nieruchomości   

Położenie:          Warszowice, gm. Pawłowice, powiat pszczyński, woj. śląskie  

Nr działki gruntu:   1419/56  

Nr obrębu ewid.:     0006 Warszowice  

Sposób korzystania:   Ba - tereny przemysłowe   

Obszar łączny [ha]:  0,3036  

  

Dział I. Sp.  Spis praw związanych z własnością Brak wpisów   

Dział II.  Własność  

Właściciel:        "EUROS POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu  

Podstawa nabycia:  umowa z dnia 30.01.2007r. Rep.A. 405/2007, not. E. Nogacka  

  

Dział III.  Prawa, roszczenia i ograniczenia Brak wpisów  

  

Dział IV.  Hipoteka   

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 36.829.500 zł; kredyt inwestycyjny oraz należności 

uboczne zgodnie z dokumentem stanowiącym podstawę wpisu, wynikające z umowy z dnia 23.07.2012r. 

nr M0006253. Bank Zachodni WBK S.A. Księga współobciążona: BB1C/00058275/7, BBIC/00058423/0 

prowadzone przez SR w Cieszynie, GL1J/00022215/0, GL1J/00023818/4 prowadzone przez SR                           

w Jastrzębiu Zdroju oraz GL1X/00010866/1 prowadzona przez SR w Żorach  

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 2.055.000 euro. kredyt inwestycyjny oraz należności 

uboczne zgodnie z dokumentem stanowiącym podstawę wpisu, wynikające z umowy z dnia 23.07.2012r. 

nr M0006253.  Bank Zachodni WBK S.A.  Księga współobciążona: GL1J/00022215/0, GL1J/00023818/4 

prowadzone przez SR w Jastrzębiu Zdroju 

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 3.000.000 zł. kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu - umowa o kredyt 

numer  M0006800 z dnia 31 grudnia 2012r. Bank Zachodni WBK S.A.  Bank Zachodni WBK S.A. Księga 

współobciążona: GL1J/00022215/0, GL1J/00023818/4 prowadzone przez SR w Jastrzębiu Zdroju oraz 

GL1X/00010866/1 prowadzona przez SR w Żorach  

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 712.500 euro. Kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu - umowa                         

o walutowy kredyt  obrotowy numer k01093/14 z dnia 25 sierpnia 2014 roku wraz ze zmianami. Bank 

Zachodni WBK S.A.  Księga współobciążona: GL1J/00022215/0, GL1J/00023818/4 prowadzone przez SR 

w Jastrzębiu  Zdroju oraz GL1X/00010866/1 prowadzona przez SR w Żorach  

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 496.500 euro. Kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu - umowa wymiany 

stóp procentowych irs (interest rate swap) z dnia 08 listopada 2013 roku zwana dalej umową irs 1 - 
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zgodnie z umową o kredyt nr m0006253 z dnia 23 lipca 2012r.  - umowa wymiany stóp procentowych irs 

(interest rate swap) z dnia 19 lutego 2013 roku zwana dalej umową irs 2 - zgodnie z umową o kredyt nr  

m0006253 z dnia 23 lipca 2012 roku Księga współobciążona: BB1C/00058275/7, BBIC/00058423/0, 

GL1J/00022215/0, GL1J/00023818/4 oraz GL1X/00010866/1  

  

Stan prawny opisany w KW nr GL1J/00023818/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, 

V Wydział Ksiąg Wieczystych.  

Dział I-O.  Oznaczenie nieruchomości   

Położenie:          Warszowice, gm. Pawłowice, powiat pszczyński, woj. śląskie  

Nr działki gruntu:   1453/56  

Nr obrębu ewid.:    0006 Warszowice  

Sposób korzystania:  Ba - tereny przemysłowe Obszar łączny [ha]: 0,1438  

  

Dział I. Sp.  Spis praw związanych z własnością Brak wpisów  

 

Dział II.  Własność  

Właściciel:        "EUROS POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu  

Podstawa nabycia:  umowa sprzedaży z dnia 17.03.2008r. Rep.A. 4125/2008, not. Z.Sitko  

  

Dział III.  Prawa, roszczenia i ograniczenia  

Treść wpisu: prawo drogi na rzecz właścicieli nieruchomości Szeroka wykaz 183, służebność gruntowa 

opisana w KW 38729 - R, prawo drogi opisane w KW 1063 służebność drogi opisana w KW 62817 - R  

Dział IV.  Hipoteka   

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 36.829.500 zł; kredyt inwestycyjny oraz należności 

uboczne zgodnie z dokumentem stanowiącym podstawę wpisu, wynikające z umowy z dnia 23.07.2012r. 

nr M0006253. Bank Zachodni WBK S.A.  Księga współobciążona: BB1C/00058275/7, BBIC/00058423/0 

prowadzone przez SR w Cieszynie, GL1J/00022215/0, GL1J/00024257/0 prowadzone przez SR w 

Jastrzębiu Zdroju oraz GL1X/00010866/1 prowadzona przez SR w Żorach  

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 2.055.000 euro. kredyt inwestycyjny oraz należności 

uboczne zgodnie z dokumentem stanowiącym podstawę wpisu, wynikające z umowy z dnia 23.07.2012r. 

nr M0006253.  Bank Zachodni WBK S.A.  Księga współobciążona: GL1J/00022215/0, GL1J/00024257/0 

prowadzone przez SR w Jastrzębiu Zdroju 

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 3.000.000 zł. kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu - umowa o kredyt 

numer M0006800 z dnia 31 grudnia 2012r. Bank Zachodni WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Księga 

współobciążona: GL1J/00022215/0, GL1J/00024257/0 prowadzone przez SR w Jastrzębiu Zdroju oraz 

GL1X/00010866/1 prowadzona przez SR w Żorach  

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 712.500 euro. Kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu - umowa o 

walutowy kredyt obrotowy numer k01093/14 z dnia 25 sierpnia 2014 roku wraz ze zmianami. Bank 

Zachodni WBK S.A. Księga współobciążona: GL1J/00022215/0, GL1J/00024257/0 prowadzone przez SR 

w Jastrzębiu Zdroju oraz GL1X/00010866/1 prowadzona przez SR w Żorach 

Treść wpisu: hipoteka umowna łączna na kwotę 496.500 euro. Kredyt, odsetki i należności uboczne 

wynikające z umowy kredytu, określone w  dokumencie stanowiącym podstawę wpisu - umowa wymiany 

stóp procentowych irs (interest rate swap) z dnia 08 listopada 2013 roku zwana dalej umową irs 1 - 

zgodnie z umową o kredyt nr m0006253 z dnia 23 lipca 2012r. - umowa wymiany stóp procentowych irs 

(interest rate swap) z dnia 19  lutego 2013 roku zwana dalej umową irs 2 - zgodnie z umową o kredyt nr 

m0006253 z dnia 23 lipca 2012 roku Księga współobciążona: BB1C/00058275/7, BBIC/00058423/0, 

GL1J/00022215/0,  GL1J/00024257/0 oraz GL1X/00010866/1. 
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RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, CHARAKTER I CECHY NIERUCHOMOŚCI. 

Nieruchomość zabudowana o trwałej w czasie funkcji siedziby Spółki produkcyjno-usługowej. 

Obszar nieruchomości położony jest na terenie żorskiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w otoczeniu nieruchomości komercyjnych. 

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

z której prowadzi bezpośredni dojazd do nieruchomości jest drogą połączoną z drogą krajową  DK 

81, a dalej poprzez drogę wojewódzką 935 z autostradą A1. Łatwy dostęp do nieruchomości                     

z głównych traktów komunikacyjnych nie tylko miasta, ale i regionu pozwala na szeroki zakres 

możliwości komercyjnego korzystania z nieruchomości. Wielkość terenu pozwala na rozbudowę 

obiektów kubaturowych. 

Wyposażenie budynków pozwala na realizację procesów produkcyjnych wymagających 

temperatury powyżej 20 stopni.  Duża rozpiętość hal (30 i 60 m) oraz ich wysokość (7 i 14 m) 

pozwala na swobodną konfigurację linii produkcyjnych w zabudowie liniowej oraz gniazdowej. 

Transport podwieszany w postaci pięciu suwnic można wykorzystać do przemieszczania 

materiałów i gotowych wyrobów wzdłuż osi podłużnych naw. Własna stacja transformatorowa           

i strefowe rozmieszczenie rozdzielni elektrycznych ułatwiają zainstalowanie maszyn o dużej mocy. 

 

Źródło: Mapy Google. 
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UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE I OCHRONNE. 

Teren obejmujący przedmiotową nieruchomość położony jest w granicach dwóch odrębnych jednostek 

ewidencyjnych - północny fragment w granicach miasta Żory, natomiast południowy fragment w granicach 

gminy Pawłowice.  Każda z jednostek administracyjnych ustanowiła odrębnymi aktami prawa miejscowego 

W związku z powyższym nieruchomość objęta jest dwoma odrębnymi miejscowymi aktami prawa 

miejscowego. 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory uchwalonego Uchwałą 

Rady Miasta Żory Nr 244/XIX/16 z dnia 2 czerwca 2016 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego poz. 3247 z dnia 9.06.2016 r. nieruchomość składająca się z działek gruntu nr 1096/83, 

1002/137, 197/132 tworzy zwarty kompleks gruntowy o regularnym kształcie położony na obszarze 

oznaczonym symbolem H4P - TERENY DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW, 

………………… 

 § 6.  Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenów  
1.  Ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów oznaczonych symbolami literowymi, o których mowa w § 4, ust. 3, 
pkt. 3:  
……………………………………………………… 
13) P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej z 
zakresu:   
a) produkcji, przetwórstwa (w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów) lub montażu,   
b) magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,   
c) przeróbki kopalin,   
d) produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,   
e) logistyki,   
f) rzemiosła produkcyjnego i usługowego,   
g) handlu hurtowego lub detalicznego, w tym sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, 
administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, w których dopuszcza się wydzielenie mieszkań funkcyjnych; 
 2.  Dla terenów wyszczególnionych w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenia i użytkowania dopuszczalne :   
……………. 
11) dla terenów oznaczonych symbolami P :   
a) usługi, w tym stacje paliw i obsługi samochodów,   
b) obiekty gospodarcze,   
c) dojazdy, drogi i drogi wewnętrzne, place, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze, place gospodarcze i segregacji 
odpadów,   
d) parkingi, garaże w tym wielopoziomowe,   
e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, 
3.  Dla terenów wyszczególnionych w ust. 1 ustala się 
następujące przeznaczenia i użytkowania 
zabronione:  
……………….. 
 8) dla terenów oznaczonych symbolami P :   
a) budynki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej, z 
wyłączeniem hoteli robotniczych i mieszkań 
zakładowych,   
b) obiekty i urządzenia produkcji i hodowli rolniczej, 
zwierzęcej i ogrodniczej,   
c) obiekty kultury i opieki społecznej,   
d) obiekty związane z gospodarką odpadami komunalnymi w odległości mniejszej niż 100 m od granic terenów mieszkaniowych 
oznaczonych symbolami MN, MW, MW/U, MN/U,   
e) powierzchniowa  eksploatacje surowców,   
f) podziemna eksploatacja surowców mogąca powodować deformacje terenów;  
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§ 13. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów              
i wskaźniki intensywności zabudowy  
 …………………………………………………. 
6.  Na terenach oznaczonych symbolami P ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
 1) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 90% powierzchni działki budowlanej;   
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej wynosi 10%;  
3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach 0,01 – 2,8;   
4) na terenach D1P, D2P całkowita wysokość wszelkich obiektów, w tym obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie może 
przekraczać 20 m; dla pozostałych terenów ustala się nieprzekraczalną wysokości zabudowy 50 m;   
5) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich jedno- lub wielospadowych lub o formach nieregularnych z pokryciem z wszelkich 
dopuszczonych do stosowania materiałów;   
6) dla nieruchomości graniczących z terenami zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych, oraz zabudowanymi 
nieruchomościami związanymi ze stałym pobytem ludzi, lub terenami ogrodów działkowych ustala się obowiązek wprowadzenia 
pasów zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 5 m wzdłuż granic tych terenów, a dla terenu B1P w przypadku 
prowadzenia działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi odległość obiektów budowlanych, z nią bezpośrednio 
związanych winna wynosić co najmniej 80 m od granic terenów zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolami MW, MW/U, 
MN, MN/U. 
  

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Warszowice w gminie 

Pawłowice  uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Pawłowice Nr XX/204/2000 z dnia 19.06.2000 r. nieruchomość 

składająca się z działek gruntu nr 1454/56, 1453/56 i 1419/56 tworzy kompleks gruntowy położony na 

obszarze oznaczonym, jako:   

1. 1419/56 - 14 IT  tereny infrastruktury technicznej 

2.  1454/56 i 1453/56 -  5 P/MN, PN tereny obiektów i urządzeń produkcyjnych, z dopuszczalną  

zabudową mieszkaniową o niskiej intensywności i tymczasowym  przeznaczeniem na tereny obiektów 

i urządzeń produkcyjnych o małej  uciążliwości dla otoczenia.  
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LOKALIZACJA I CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE. 

Lokalizacja na zachód od drogi krajowej DK 81, w południowej części miasta Żory, na granicy 

administracyjnej powiatu pszczyńskiego. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej 

części miasta Żory, w dzielnicy Baranowice, na granicy z sołectwem Warszowice w gminie 

Pawłowice - północna część analizowanego kompleksu gruntowego położona jest na obszarze 

miasta, natomiast południowa część położona jest na obszarze Warszowic.  

Dostęp bezpośrednio przez ul. Gajową. Możliwy jest dojazd od strony ul. Strażackiej, który 

prowadzi przez tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej. Biorąc pod uwagę aktualny stan 

zagospodarowania oraz zapisy studium uwarunkowań i kierunków 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 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 ze 

stacją rozprężną gazu, sieci wodociągowej, sieci hydrantowej, sieci kanalizacji deszczowej                          

i sanitarnej 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. 

W obrębie strefy przemysłowej swoją siedzibę mają m. innymi: JBG-2, JBG-2 Sp. z o.o., Lakma Strefa 

Sp. z o.o., NKT S.A. SMART Plus sp. z o.o., SW Armatura Sp. z o.o., Elplast Europe, Libet 2000 Sp. z 

o.o., MCS Sp. z o.o., Mokate Sp. z o.o.. Na północ od obszaru komercyjnego rozciągają się tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

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

 Z uwagi na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie 

nie ma rozwiniętego zaplecza bytowego. Przy ul. Strażackiej znajduje się przystanek miejskiej 

komunikacji autobusowej. Układ ulic miejskich zapewnia dogodny dostęp do centrum miasta oraz 

układu drogowego aglomeracji.  
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STAN I DOTYCHCZASOWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI. 

Nieruchomość w bieżącym kształcie i funkcji jest eksploatowana od roku 2013, kiedy oddano do 

użytku budynek hali produkcyjno-magazynowej. Aktualnie nieruchomość nie jest 

wykorzystywana gospodarczo, ponieważ rozpoczęła się procedura sądowego postępowania 

upadłościowego.  

❖ 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 . 

 

STAN ZAGOSPODAROWANIA 

Budynki: 

 

Widok na kompleks przemysłowy Warszowice w kierunku południowym. 

   

Widok na kompleks budynków hal. 

   



 A.D.H.  TAXER  K. Krzywicki 

Warszowice ul. Gajowa 5A oraz Żory ul. Strażacka.     str. 15          

Elewacja wschodnia. 

   

Północna fasad bud. hali przemysł.-magazynowej.   Budynek hali z częścią biurową. 

   

Widok na parking pracowników.    Brama wjazdowa z portiernią.  

   

 Budynek stacji transformatorowej nowy i stary. 

Budowle, drogi i place. 
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Powierzchnia porośnięta trawami i krzewami składowisko nieeksploatowanych form.  

   

    

OPIS OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Budynek hali z zapleczem biurowym (hala finiszu łopat).  

Rok budowy:                2009 r.   

Powierzchnia użytkowa:      3 284,89 m2  

w tym parter:             3 012,90 m2  

w tym piętro:            277,99 m2  

Powierzchnia zabudowy:      3 089,40 m2  

Kubatura:                  23 390 m3  

Pow. użytkowa hali:          2 460,60 m2  

Pow. użytkowa socj.-biurowa:  522,39 m2  

Pow. użytkowa techniczna:     301,90 m2  

Ilość kondygnacji 1 - hala, 2 - zaplecze socjalno-biurowe i pom. techniczne  

Budynek jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny w części zachodniej oraz 

dwukondygnacyjny w części wschodniej. Budynek od strony północnej przylega do budynku hali 

produkcyjnej oddanej do użytku w 2013r. W budynku na piętrze znajdują się pomieszczenia 

biurowe z zapleczem socjalnym, na parterze usytuowano pomieszczenia techniczne                                       
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z sanitariatami. Hala o wysokości ok 7 m. Wejście do części biurowej usytuowane jest na 

wschodniej elewacji. Obiekt znajduje się w dobrym stanie techniczno-użytkowym, elementy 

wykończenia wymagają niewielkich nakładów na naprawę uszkodzeń będących skutkiem 

bieżącego użytkowania. Część socjalno-biurowa z pokojami w układzie amfiladowym, 

jednostronnym.  
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Konstrukcja stalowa oparta na ławach fundamentowych żelbetowych, zbrojonych stalą. Rama hali 

z blachownic spawanych o przekroju dwuteowym, podstawa słupa mocowana do fundamentów. 

Ściany zewnętrzne z paneli ściennych wypełnionych pianką poliuretanową, mocowane za pomocą 

rygli. Ściana wewnętrzna pomiędzy halą a częścią socjalno-biurową  wykonana z paneli ściennych 

o grub. 10 cm, wypełnionych pianką poliuretanową. Ściany wewnętrzne pomieszczeń technicznych 

i klatki schodowej z cegły pełnej. Okna z profili PCV, dwuszybowe. Bramy segmentowe podnoszone, 

napędzane silnikami elektrycznymi. W części socjalno-biurowej drzwi aluminiowe przeszklone 



 A.D.H.  TAXER  K. Krzywicki 

Warszowice ul. Gajowa 5A oraz Żory ul. Strażacka.     str. 19          

oraz stolarka płycinowa typowa. Drzwi do hali, kotłowni i magazynu części dwukondygnacyjnej 

stalowe ocieplone. Stropodach z paneli dachowych na płatwiach. Strop części biurowej w formie 

płyt kanałowych żelbetowych opartych na belkach stalowych. Schody żelbetowe, płytowe zbrojone 

stalą. Posadzka betonowa zacierana na gładko. 

Instalacje: elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, gazowa, wentylacji 

mechanicznej i odciągowej, klimatyzacja  w części biurowej, odgromowa, centralnego ogrzewania 

w hali w postaci nagrzewnic promiennikowych marki Schulte, a w części biurowo-socjalnej 

zasilana z lokalnej kotłowni gazowej z grzejnikami konwekcyjnymi. 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.  
 

Budynek hali produkcyjno-magazynowej. 

Rok budowy:                2013  

Powierzchnia użytkowa:      11 146,90 m2  

w tym parter:              10 037,60 m2  

w tym piętro:              1 096,30 m2  

Powierzchnia zabudowy:      10 242,50 m2  

Kubatura:                  117 612,4 m3  

Pow. użytkowa hali:          8 281,10 m2  

Pow. użytkowa mag.-antres.:   1 801,10m2  

Pow. użytkowa socj.-techn.:    1 064,70m2  

Budynek hali dwubryłowy z rozdzieloną funkcją produkcyjną o wysokości ok. 14,25 m i wymiarach 

60,2 m x 139,75 m oraz funkcją magazynowo-socjalną o wymiarach 13,4 m x 136,84 m  i wysokości 

8,95 m. Hala przylega do północnej elewacji hali finiszu na sąsiedniej działce. Część magazynowa 

stanowi środkową część niższej nawy wraz z antresolą. Natomiast dwukondygnacyjną część 

socjalno-techniczną zlokalizowano w narożach zachodniego boku hali w niższej nawie. Hala od 

strony południowej posiada jedną bramę wejściową oraz dwie połączone z halą finiszu. Natomiast 

od strony północnej hala jest wyposażona w dwie bramy. Zachodnia elewacja budynku przy części 

magazynowej jest wyposażona w 2 bramy i 3 wejścia drzwiowe. Obiekt znajduje się w dobrym 

stanie techniczno-użytkowym.  
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Konstrukcja dwunawowa, stalowa oparta na ławach fundamentowych żelbetowych zbrojonych 

stalą. Rama hali z blachownic spawanych o przekroju dwuteowym, podstawa słupa mocowana 

przegubowo do fundamentów. Konstrukcja części socjalno-magazynowej w postaci ramy stalowej, 

z antresolą stalową. Ściany hali produkcyjnej z płyt warstwowych. Ściany części socjalno- 

magazynowej z systemowych kaset stalowych wypełnionych wełną mineralną i wykończone 

blachą trapezową mocowane do konstrukcji wsporczej. Ściany wewnętrzne w obrębie klatek 

schodowych murowane. Ścianki działowe z betonu komórkowego. Dla ścian części socjalno-

magazynowej wykończenie powierzchni ścian stanowi stalowy, powlekany, trapezowy panel 
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zewnętrzny z systemu HAIROCK. Dla ścian części produkcyjnej wykończenie powierzchni ścian 

stanowią stalowe, powlekane, panele zewnętrzne z płyty warstwowej. Cokół budynku wykończony 

tynkiem mozaikowym, nienasiąkliwym. Rynny i rury spustowe stalowe powlekane-systemowe 

ASTRON. Okna PCV, dwuszybowe + ślusarka aluminiowa z przekładką termiczną i oszkleniem 

termoizolacyjnym. Bramy segmentowe podnoszone, napędzane silnikami elektrycznymi. Dach hali 

stalowej – systemowy Astron. W części hali produkcyjnej dach dwuspadowy o symetrycznym 

nachyleniu 10%, a w części magazynowo-socjalnej jednospadowy o nachyleniu 10%. Panele 

wykonane z blachy trapezowej z ociepleniem z wełny szklanej.  Świetliki dachowe łukowe 

umieszczone w połaci dachu. Strop antresoli w formie prefabrykowanych płyt strunobetonowych.  

Schody żelbetowe, płytowe zbrojone stalą. Sufity w części socjalnej systemowe podwieszane 

Posadzka z płytek ceramicznych i wylewanecementowe. W pomieszczeniu produkcyjnym i 

magazynowym: betonowa posadzka przemysłowa zbrojona i dylatowana, utwardzana 

powierzchniowo korundem. W pomieszczeniu magazynowym żywic i kleju epoksydowego, 

posadzki nieiskrzące.  

Instalacje; elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, gazowa, wentylacji 

mechanicznej i odciągowej (odpylającej), w części socjalnej wentylacja grawitacyjna wspomagana 

wentylacją mechaniczną, odgromowa, centralnego ogrzewania w oparciu o nagrzewnice 

promiennikowe Schulte w hali oraz w oparciu o grzejniki konwektorowe rozprowadzone w części 

socjalnej, zasilane w ciepło z 2 kotłów gazowych, oświetlenie awaryjne i led.  Hala wyposażona jest 

w pięć suwnic natorowych o udźwigu 10 t. Stan techniczny i funkcjonalność dobre. 

 

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. 

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 przeznaczenie zapisane             
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w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz znaczne oddalenie od 

przedsiębiorstw produkcyjnych.  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%. 

Zużycie techniczne. 

Nieruchomość użytkowana jest w części od 13 lat, a w części od 6 lat. Podczas oględzin nie 

stwierdzono ponadnormatywnego zużycia wynikającego bezpośrednio z eksploatacji ani                        

z uszkodzeń konstrukcji budynków.  Zapisy w książkach obiektów potwierdzają dobry 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 

się ona atrakcyjne w stopniu, co najmniej równym atrakcyjności innych obiektów, znajdujących się 

na rynku lokalnym i gwarantujących możliwość ich pełnego wykorzystywania - zużycie techniczne 

przedmiotowego obiektu szacuje się na poziomie 8 %. 

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 
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RAPORT Z WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości położonej w Warszowicach przy ul. Gajowej 5A zaokrąglona do 

1000 zł wynosi na dzień wyceny 

27 738 000,00 PLN 

słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych. 

w tym wartość składnika gruntowego w zaokrągleniu do 1000 zł:  

4 791 000 zł 

słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden 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 nie można mówić również o spadku wartości nieruchomości komercyjnych. 
Trwałe ugruntowane lokalizacyjnie i funkcjonalnie położenie sprawia, że nieruchomość jest atrakcyjnie 
postrzegana przez specjalistów lokalnego rynku nieruchomości. Ewidentną zaletą nieruchomości wynikającą 
zarówno z lokalizacji jak i rodzaju zabudowy jest możliwość wynajmowania lub wydzierżawiania 
poszczególnych obiektów, a nawet pomieszczeń.  
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 strefie aktywności 
gospodarczej, a jej walorem jest możliwość wykorzystania do prowadzenia komercyjnej działalności                          
w szerokim zakresie. Położenie nieruchomości jest dużym atutem nieruchomości. 
 

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, 14 sierpnia 2019 r. 
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Z A Ł Ą C Z N I K I 

1) Kopia map ewidencyjnych. 

2) Kopie wypisów z rejestru gruntów i budynków aktualne na 13.08.2019 r. 

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