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WŁAŚCICIEL: Skarb Państwa, Prezydent Miasta Zabrze. 

 

WŁAŚCICIEL PRAWA UŻ. WIECZ.            

I ODRĘBNEGO PRAWA WŁASNOŚCI 

BUDYNKÓW 

IsoFas Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 26. 

 
CEL  I  ZAKRES  WYCENY: Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej 

przedmiotowych nieruchomości dla potrzeb prowadzonego postępowania 

upadłościowego. 

 
WARTOŚĆ  RYNKOWA  

PRAW DO NIERUCHOMOŚCI: 
3 018 000,-zł 

słownie: trzy miliony osiemnaście tysięcy złotych. 

 
DATA  WYKONANIA 

OPRACOWANIA : 
Gliwice, 26 września 2014 r. 

 
DATA  WYCENY I 

OSZACOWANIA WARTOŚCI : 
26 września 2014 r. 

 
OPIS PRZEDMIOTU 

WYCENY: 

Nieruchomość zabudowana budynkami produkcyjno-magazynowymi z wydzielonymi 

funkcjami biurowymi i socjalnymi. Teren ogrodzony i chroniony. Spadek terenu w 

kierunku północnym (5m na całej długości). Nawierzchnie utwardzone 

asfaltobetonem oraz betonowymi płytami drogowymi. Wzdłuż ogrodzenia i w 

północnej części działki porośnięte drzewami. Uzbrojenie terenu w sieć 

elektroenergetyczną, wodną, kanalizacyjną deszczową i sanitarną z osadnikiem 

betonowym. Fragmenty działek niezabudowane i nieutwardzone porośnięte trawą i 

krzewami. Dogodny dojazd z centrum Zabrza oraz miast aglomeracji górnośląskiej 

oraz kraju. 
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Wyszczególnienie budynków 
Pow. użytk. 

w m2 

Rok budowy/ 

Modernizacji 
Budynek biurowy 238,0 1975/2005 

Budynek socjalno-usługowy 206,6 1975/2005 
Narzędziownia RKS 85,0 1975/2005 
Hala produkcyjna 445,0 1975/2005 

Garaż 39,6 1975/2005 

Magazyn 96,0 1975/2005 

Wiata magazynowa 148,0 1975/2005 

Wiata 153,0 1975/2005 

Wiata magazynowa 188,7 1975/2005 

Hala produkcyjna z budynkiem biurowym 564,30 1975/2008 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
AUTOR   

OPRACOWANIA: 

Krzysztof Krzywicki, Rzeczoznawca Majątkowy 

CZŁONEK POLSKIEGO TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH 
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PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

Przedmiotem opracowania niniejszego operatu 

szacunkowego są nieruchomości zabudowane 

obiektami o przeznaczeniu produkcyjnym               

i magazynowym z wydzielonymi funkcjami 

biurowymi i socjalnymi, położone w Zabrzu, przy 

ul. Pawliczka 26, opisane w księgach wieczystych 

nr GL1Z/00036608/6 i GL1Z/00018221/7 

prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, 

Wydział Ksiąg Wieczystych.  Teren ogrodzony. 

Spadek terenu w kierunku północnym (5m na 

całej długości). Nawierzchnie utwardzone 

asfaltobetonem oraz betonowymi płytami 

drogowymi. Wzdłuż ogrodzenia i w północnej 

części działki porośnięte drzewami. Uzbrojenie 

terenu w sieć elektroenergetyczną, wodną, 

kanalizacyjną deszczową i sanitarną                         

z osadnikiem betonowym. Fragmenty działek 

niezabudowane i nieutwardzone porośnięte 

trawą i krzewami. Dogodny dojazd z centrum 

Zabrza oraz miast aglomeracji górnośląskiej oraz kraju. Właścicielem nieruchomości jest Skarb 

Państwa natomiast użytkownikiem wieczystym gruntu określonego wyżej oraz właścicielem 

położonych na nieruchomości budynków i budowli jest IsoFas Sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej. 

Zakres oszacowania obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności 

budynków, budowli i urządzeń trwale z tym gruntem związanych i stanowiących odrębny od 

gruntu przedmiot własności. Z uwagi na cel wyceny oraz jednorodność funkcjonalną 

nieruchomości oszacowania dokonano w jednym opracowaniu 

Tabela 1.1 

L.p. 
Nr 

działki 
Obręb 

Pow. 
w m2 

Forma własności Właściciel 
Nr KW 

GL1Z/000 

1 4899/116 
Zaborze 

5710 prawo użytkowania 
wieczystego 

Skarb Państwa-
Prezydent Miasta 

Zabrze 

36608/6 

2 4900/116 10359 18221/7 

RAZEM 16069  
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Zabudowę nieruchomości stanowią budynki produkcyjne, magazynowe oraz place składowe 

wyszególnione w tabeli. 

Tabela 1.2. 

L.p. Wyszczególnienie budynków 

Pow. 

użytk. 

w m2 

Pow. 

zab. 

w m2 

Rok budowy/ 

modernizacji 

1.  Budynek biurowy nr 32 238,0 376,6 1975/2000 

2.  Budynek socjalno-usługowy nr 33 206,6 290,0 1975/2000 

3.  Narzędziownia RKS (magazyn parapetów) nr 34 85,0 159,0 1975/2000 

4.  Hala produkcyjna nr 35 445,0 488,0 1975/2000 

5.  Garaż nr 67 39,6 50,0 1975/2000 

6.  Magazyn nr 68 96,0 96,0 1975/2000 

7.  Wiata magazynowa nr 71 148,0 148,0 1975/2000 

8.  Wiata nr 72 153,0 153,0 1975/2000 

9.  Wiata magazynowa nr 73 188,7 188,7 1975/2000 

10.  Hala produkcyjna z budynkiem biurowym 36 i 36a 564,3 543,4 1975/2008 

 

Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna deszczowa i sanitarna                   

z zasobnikiem bezodpływowym, linia zasilająca SN, sieć teletechniczna. 

 

CEL WYCENY 
Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych 

jak wyżej w związku z zamiarem ustalenia jej ceny rynkowej do sądowego postępowania 

upadłościowego.  

 

PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 
Podstawa  formalna 

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi zlecenie Pana Marcina Żurakowskiego 

syndyka masy upadłościowej IsoFas Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 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 założyciel Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. 

Firma ADH „TAXER” K. Krzywicki jest  członkiem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. 

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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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. 

 

W opracowaniu wykorzystano zapisy przepisów: 

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 

 Odpisy z ksiąg wieczystych KW Nr GL1Z/00036608/6  oraz  GL1Z/00018221/7 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 Zabrzu. 

 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. 

 Informacje z agencji obrotu nieruchomościami z terenu  Zabrza i miast aglomeracji 

górnośląskiej, a także informacje pochodzące z komercyjnej bazy danych „WALOR” 

administrowanej przez firmę PRONET sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 
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DATA  SPORZĄDZENIA  WYCENY 
Data sporządzenia wyceny:                                                          26 września 2014 r. 

Data, na którą oszacowano wartość przedmiotu wyceny:  26 września 2014 r. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:  20 września 2014 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 9 i 20 września 2014 r. 

 

OKREŚLENIE  STANU  NIERUCHOMOŚCI 

OBECNY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI. 

Stan prawny nieruchomości opisany jest w przywołanych w opracowaniu Księgach Wieczystych 

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a właścicielem prawa użytkowania 

wieczystego oraz właścicielem odrębnego prawa własności budynków i budowli jest IsoFas Sp. 

z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zabrzy przy ul. Pawliczka 26. W księgach 

wieczystych nie uwzględniono faktu postawienia Spółki w stan upadłości likwidacyjnej. 

Treść księgi jest zgodna z dołączoną kopią wypisu. Szczegóły obciążeń ksiąg wieczystych 

załączono w formie tabelarycznej. 

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, CHARAKTER I CECHY NIERUCHOMOŚCI. 

 

Nieruchomości zabudowane o trwałej w czasie funkcji produkcyjno-usługowej. Nieruchomości 

są siedzibą Spółki, która funkcjonuje od 1991 r. w branży konstrukcji aluminiowych i technik 

osłonowych. Nieruchomość położona jest w strefie miejskiej miasta Zabrze, wśród 

nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele przemysłowe, magazynowe, baz i 

składów oraz usług. Pierwotnie tereny położone na północ od ul. Pawliczka wykorzystywane 

były przez Koksownię Zabrze. Ulica Pawliczka łączy ul. Wolności z ul. Korczoka. Bardzo dobry 

dostęp do sieci dróg miejskich. 
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Zabudowa nieruchomości rozproszona. Położenie budynków narzucone przez pierwotną 

funkcję – bazy sprzętowo-materiałowej zaplecza inwestycji. Dzięki pracom modernizacyjnym      

i częściowej rozbudowie budynki są funkcjonalne i estetyczne. Nieruchomości charakteryzują 

się niskim współczynnikiem zabudowy. 

 

 
 

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE I OCHRONNE. 

 

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte 

aktualnym planem zagospodarowania 

przestrzennego.  Zapisy obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zabrze uchwalone Uchwałą nr XII/126/11 

Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r. 

opisują teren jako TERENY PRZEMYSŁU 

SKŁADÓW I MAGAZYNÓW (istniejące) – „ P”. 

Charakter sąsiadującego do nieruchomości 

obszaru to przemysł oraz tereny 

mieszkaniowe o dużej intensywności 

zabudowy (niezrealizowane).  
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LOKALIZACJA I CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE. 

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 uciążliwego wpływu na 

czynniki środowiskowe. 

STAN I STOPIEŃ WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

Teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe nieruchomości wyposażony jest we wszelkie 

konieczne urządzenia infrastruktury technicznej dla realizowanej funkcji oraz wynikającej           

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

sanitarnej(miejscowa), kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej. 

STAN ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA NIERUCHOMOŚCI. 

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości to tereny przemysłowe, baz i składów. W najbliższym 

sąsiedztwie brak zainwestowania w postaci placówek obsługi bytowej, które  są usytuowane 

bliżej ul. Wolności pośród zabudowy mieszkaniowej. 

Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości wynika z bieżącej funkcji nieruchomości 

przedmiotowej oraz nieruchomości sąsiednich. Należy jednak przypuszczać, że lokalizacja 

nieruchomości sprawi, iż kontynuowane będzie w pełni komercyjne wykorzystanie 

nieruchomości. 

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

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

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

sposobu zabudowy nieruchomości. Bezpośrednie połączenie z główną arterią miasta –                

ul. Wolności sprawia , że również dostęp do sieci dróg aglomeracji jest korzystny. 

STAN I DOTYCHCZASOWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI. 

Obiekty kubaturowe w chwili obecnej znajdują się w dobrym stanie pozwalającym na 

korzystaniu bez ograniczeń  z ich funkcji. Przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne 

polegały głównie na bieżącej konserwacji, wymianie elementów wykończeniowych 

wynikających z potrzeb właściciela oraz poszczególnych najemców, a także unowocześnienie 

technologii procesów produkcyjnych. Poprawie uległ również standard wykończenia 

pomieszczeń biurowych i socjalnych. 

Rzeczoznawca oszacował wartość nieruchomości  jako wolną od obciążeń hipotecznych,nie 
analizując wpływu ewentualnych obciążeń hipotecznych na wartość rynkową nieruchomości. 
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     Stan prawny  ujawniono na  podstawie treści ksiąg wieczystych przy założeniu,       
    że jest on zgodny  ze stanem faktycznym . 

 

STAN ZAGOSPODAROWANIA 
Nieruchomość zabudowana  jest budynkami produkcyjnymi, magazynowymi z wydzielonymi 

pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi oraz budynkiem biurowo-socjalnymi. 
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OPIS OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Budynek biurowy nr 32 

Dane ogólne               

        

Powierzchnia użytkowa     238,00 m2,                              

Powierzchnia zabudowy    376,60 m2,                              

Kubatura         892,00 m3    

Rok budowy/modernizacji   1975/2000                          

 

Opis techniczny 

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej. 

Fundamenty w postaci ław żelbetowych. 

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz z płyt NIDA-GIPS, część środkowa murowana, 

pozostałe o konstrukcji szkieletowej drewnianej 

Ścianki działowe częściowo murowane, z płyt GK, a także na konstrukcji drewnianej. W części 

wydzielenia powierzchni z użyciem elementów witryn wyposażonych w rolety. 

Budynek ocieplony styropianem pokrytym tynkiem strukturalnym 

Stropy/dachy - dach jednospadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie stanowi blacha trapezowa 

Nadproża - okienne oraz drzwiowe żelbetowe / drewniane / systemowe – w zależności od 

konstrukcji samych ścian. 

Stolarka okienna i drzwiowa - okna – aluminiowe i PCV, drzwi – aluminiowe i drewniane. Okna i 

część drzwi przeszklonych wyposażone w rolety. 

Okładziny ścian: płyty G-K i tynki wewnętrzne malowane, w pomieszczeniach sanitarnych i 

socjalnych płytki ceramiczne. 

Posadzki: płytki ceramiczne 

Wyposażenie budynku w instalacje : elektryczną, odgromową, c.o. z siei wewnętrznej, wodno-

kanalizacyjną oraz teletechniczną. 

Funkcja: budynek biurowy 

Program użytkowy : pomieszczenia biurowe, sala biurowa (typu otwartego), pomieszczenia 

socjalne i sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Stan techniczny: Budynek biurowy znajduje się w stanie pozwalającym na racjonalne korzystanie 

w obecnej funkcji. Stan techniczny i funkcjonalny dobry. 
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Budynek socjalno – usługowy nr 33.  

Powierzchnia użytkowa     206,60 m2,                             

Powierzchnia zabudowy    253,60 m2,                              

Kubatura          801,0 m3    

Rok budowy/modernizacji   1975/2000  

 

Opis techniczny: 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w 

technologii tradycyjnej murowanej. Od strony wschodniej przylega do budynku garaży (5).  

Budynek  dylatowany. 

Fundamenty w postaci ław żelbetowych. 

Ściany murowane z cegły ceramicznej, pełnej. Ściany tynkowane, z zewnątrz docieplone 

styropianem pokrytym tynkiem strukturalnym. 

Stropodach z prefabrykatów żelbetowych, kryty papą na lepiku. Dach docieplony styropianem. 

Posadzki: płytki ceramiczne. Wyprawy ścienne malowane, a węzłach sanitarnych z płytek 

ceramicznych. 

Nadproża okienne oraz drzwiowe żelbetowe 

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 

Wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną, odgromową, c.o. z sieci wewnętrznej wodno-

kanalizacyjną oraz teletechniczną. 

Funkcja: budynek socjalny z szatniami, umywalniami oraz węzłami sanitarnymi. 

Program użytkowy :pomieszczenia socjalne i sanitarne przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. 

Stan techniczny: Budynek socjalny znajduje się w stanie pozwalającym na korzystanie w obecnej 

funkcji. Stan techniczny i funkcjonalny dobry. 

 

Budynek narzędziowni (magazyn parapetów) nr 34.  

Powierzchnia użytkowa                85,00 m2,                             

Powierzchnia zabudowy    98,90 m2,                              

Kubatura                                             449,0 m3    

Rok budowy/modernizacji   1975/2000  

Opis techniczny: 

Budynek parterowy,  niepodpiwniczony, wybudowany w 

technologii tradycyjnej murowanej. Od strony północnej 

przylega do budynku magazynowego z kotłownią. (68).   

Fundamenty w postaci ław żelbetowych. 
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Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej w części południowej. W części północnej blacha 

trapezowa na konstrukcji z profili stalowych walcowanych.  Budynek ocieplony styropianem  

Stropodach jednospadowy z płyt żelbetowych prefabrykowanych, na belkach stalowych 

dwuteowych, kryty papą na lepiku. Ocieplenie połaci dachowej styropianem. 

Stolarka okienna i drzwiowa: okna i drzwi  aluminiowe. 

Posadzki  betonowe. 

Wyposażenie budynku w instalacje : elektryczną, odgromową, c.o. z sieci wewnętrznej. 

Funkcja: budynek magazynowy z kotłownią. 

Stan techniczny: Budynek socjalny znajduje się w stanie pozwalającym na korzystanie w obecnej 

funkcji. Stan techniczny i funkcjonalny dobry. 

 

Hala produkcyjna nr 35. 

Powierzchnia użytkowa                445,00 m2                            

Powierzchnia zabudowy    500,00 m2                              

Kubatura                                             1548,0 m3    

Rok budowy/modernizacji   1975/2000  

Opis techniczny: 

Budynek parterowy,  niepodpiwniczony, wybudowany      

w technologii tradycyjnej murowanej. Od strony północnej 

przylega do budynku  (36, 73).   

Fundamenty w postaci ław żelbetowych. 

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej w części południowej. W części północnej blacha 

trapezowa na konstrukcji z profili stalowych walcowanych.  Budynek ocieplony styropianem  

Stropodach jednospadowy z płyt żelbetowych prefabrykowanych, na belkach stalowych 

dwuteowych, kryty papą na lepiku. Ocieplenie połaci dachowej styropianem. 

Stolarka otworowa: okna z profili PCV z roletami zewnętrznymi. Drzwi – aluminiowe; bramy 

rolowane aluminiowe. 

Posadzki  betonowe. 

Wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną, odgromową, c.o. z sieci wewnętrznej. 

Funkcja: hala produkcyjna. 

Stan techniczny: Budynek znajduje się w stanie pozwalającym na korzystanie w obecnej funkcji. 

Stan techniczny i funkcjonalny dobry. 
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Garaż nr 67. 

Powierzchnia użytkowa                39,60 m2                            

Powierzchnia zabudowy    48,70 m2                              

Kubatura                                             200,0 m3    

Rok budowy/modernizacji   1975/2000  

Opis techniczny: 

Budynek parterowy, murowany , niepodpiwniczony w 

zabudowie zwartej. Usytuowany pomiędzy budynkami 

33 i 68. 

Fundamenty w postaci ław żelbetowych. Ściany murowane z cegły pełne, ceramicznej. 

Stropodach z  płyt żelbetowych, korytkowych na belkach stalowych dwuteowych, ocieplony 

styropianem i pokryty papą. Dach jednospadowy. Doświetlenie w postaci świetlików. 

Nadproża okienne oraz drzwiowe żelbetowe. Posadzki z płytek terrakotowych na podłożu 

betonowym. 

Brama rolowana, segmentowa. 

Wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną, odgromową, c.o. z sieci wewnętrznej. 

Funkcja: hala produkcyjna. 

Stan techniczny: Budynek znajduje się w stanie pozwalającym na korzystanie w obecnej funkcji. 

Stan techniczny i funkcjonalny dobry. 

 

  

Budynek magazynu nr 68.  

Powierzchnia użytkowa                96,00 m2                            

Powierzchnia zabudowy    96,00 m2                              

Kubatura                                             346,0 m3    

Rok budowy/modernizacji   1975/2000  

Opis techniczny: 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.  W budynku 

usytuowana jest kotłownia węglowa. Konstrukcja stalowa, szkieletowa. Fundamenty w postaci 

stóp betonowych.  Ściany i dach z blachy stalowej wysokoprofilowej docieplonej styropianem. 

Posadzki betonowe. 

Dach jednospadowy.  

Drzwi: aluminiowe i stalowe. 

Wyposażenie budynku w instalację elektryczną. 

Funkcja: magazynowa. 

Stan techniczny: Stan techniczny i funkcjonalny dobry. 
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Wiata magazynowa nr 71. 

Powierzchnia użytkowa                148,00 m2                            

Powierzchnia zabudowy    148,00 m2                              

Kubatura                                             622,0 m3    

Rok budowy/modernizacji   1975/2000  

 

Opis techniczny: 

Wiata stalowa. Konstrukcja z kształtowników stalowych walcowanych. Poszycie z blachy 

stalowej, ocynkowanej, profilowanej. Dach jednospadowy. Posadzki betonowe. Dwie bramy 

rolowane. 

Wyposażenie budynku w instalację elektryczną. 

Funkcja: magazynowa. 

Stan techniczny: Stan techniczny i funkcjonalny dobry. 

 

Wiata magazynowa nr 72. 

Powierzchnia użytkowa                153,00 m2                            

Powierzchnia zabudowy    153,00 m2                              

Kubatura                                             382,0 m3    

Rok budowy/modernizacji   1975/2000  

 

Opis techniczny: 

Wiata stalowa. Konstrukcja z kształtowników stalowych walcowanych. Poszycie z blachy 

stalowej, ocynkowanej, profilowanej. Dach jednospadowy. Posadzki betonowe. Dwie bramy 

rolowane. 

Wyposażenie budynku w instalację elektryczną. 

Funkcja: magazynowa. 

Stan techniczny: Stan techniczny i funkcjonalny dobry. 

 

Wiata magazynowa nr  73. 

Powierzchnia użytkowa                188,70 m2                            

Powierzchnia zabudowy    188,70 m2                              

Kubatura                                             461,3 m3    

Rok budowy/modernizacji   1975/2000  
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Opis techniczny: 

Wiata o konstrukcji drewnianej posadowiona na fundamentowej płycie betonowej. Wiata 

przylega do budynków 36 i 35. Posadowiona jest wzdłuż granicy działek gruntowych. Pięć 

oddzielnych pomieszczeń magazynowych z zainstalowanymi bramami rolowanymi. Ściany idach 

z blachy stalowe, profilowanej. Tuż przy budynku nr 35 wydzielenie w postaci biura z wejściem 

zamykanym na roletę. Pomieszczenie ma wspólną przstrzeń z bud. nr 35 

Dach jednospadowy.  Posadzki betonowe.  Dwie bramy rolowane. 

Wyposażenie budynku w instalację elektryczną i odgromową. 

Funkcja: magazynowa.  

Stan techniczny: Stan techniczny i funkcjonalny dobry. 

 

Hala produkcyjna z budynkiem biurowym 36 i 36a 

            Hala produkcyjna      Budynek biurowy 

Powierzchnia użytkowa                431,9 m2         132,4  m2                            

Powierzchnia zabudowy    460,6 m2                              82,9 m2  

Kubatura                                             1326,5 m3         497,0 m3 

Rok budowy/modernizacji   1975/2000        2008 

 

Opis techniczny: 

Budynki przylegają do siebie i są wewnętrznie 

skomunikowane. Budynek nr 36 parterowy 

niepodpiwniczony wybudowany w technologii mieszanej 

szkieletowo-murowanej. Fundamentu w postaci ław 

żelbetowych. Budynek składa się z dwóch części – 

głównej (większej) i dobudowanego w późniejszym 

czasie, od strony wschodniej, magazynu. 

Przylega do budynków 35, 73 i 36a 

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej ocieplone z zewnątrz warstwą styropianu. 

Stropodach z prefabrykowanych elementów żelbetowych, żelbetowy monolityczny i we 

fragmencie blaszany ocieplonych styropianem. Wierzchnia warstwa w postaci papy bitumicznej. 

Dach dwuspadowy. 

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa bramy rolowane. 

Wyposażenie budynku w instalację elektryczną, odgromową i c.o. z piecem węglowym. 

Funkcja: produkcyjna, magazynowa oraz kotłownia. 

Stan techniczny: Stan techniczny i funkcjonalny dobry. 
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Budynek biurowy dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony jako konstrukcja 

murowana. Fundamenty w postaci ław żelbetowych.   

Ściany z cegły pełnej, ceramicznej ocielone zewnętrzną warstwą styropianu. 

Stropodach lekki konstrukcji stalowej. Przekrycie blachą trapezową ocieploną z wierzchnią 

warstwą z papy. 

Stolarka otworowa ze stopów aluminium. W części fasady w ramach ze stopów aluminium. 

Wykończenie : posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi, ściany w węzłach sanitarnych                 

i pomieszczeniu socjalnym wyłożone płytkami ceramicznymi, pozostałe malowane. 

Wyposażenie budynku w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, 

odgromową i c.o.  

Funkcja: biurowa. 

Stan techniczny: Stan techniczny i funkcjonalny dobry. 

Na terenie nieruchomości posadowiona jest również wiata wzniesiona bez zgody nadzoru 

budowlanego. Obiektu tego nie uwzględniono w procesie szacowania.   

Budynek portierni położony przy wjeździe na teren nieruchomości posadowiony jest na granicy 

działki sąsiadujące nieruchomości. Bez regulacji granic geodezyjnych nie można uwzględnić 

obiektu jako składnika przedmiotowej nieruchomości. Nie umożliwia to jednak sprzedaży 

nieruchomości, ale wymaga powiadomienia inwestora o zaistniałym fakcie. 

Zużycie funkcjonalne i ekonomiczne (moralne) obiektów 

W przedmiotowym przypadku, sposób posadowienia budynków na terenie nieruchomości, ich 

gabaryty oraz powierzchnia a także charakter konstrukcyjny i wyposażeni technologiczne, 

umożliwiają bezproblemowe prowadzenie efektywnej działalności, polegającej na produkcji oraz 

odpłatnym udostępnianiu części obiektów na cele magazynowe składowe i administracyjne.  

Standard użytkowy podwyższają budynki biurowę.. Biorąc pod uwagę powyższe, a także fakt, że 

stopień zużycia ekonomicznego 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 ekonomiczne (moralne) 

przedmiotowych obiektów szacuje się na 35 %. 

Zużycie środowiskowe obiektów 

Obiekt położony jest obszarze, który charakteryzuje w odniesieniu do innych regionów po-

łudniowych kraju, dużą degradacją środowiska naturalnego, objawiająca się znacznym 

zanieczyszczeniem atmosfery oraz znacznym i średnim zanieczyszczeniem gleb i wód. Dla 

szacowania zużycia środowiskowego przedmiotowych obiektu, skala makroregionu nie jest 
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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 miast w Polsce.  Dla potrzeb oszacowania zużycia środowiskowego 

przedmiotowego obiektu, należałoby je odnieść do innych obiektów znajdujących na rynku 

lokalnym i porównać. Istotne różnice w ww. stopniu zużycia mogłyby być zauważalne jedynie       

w przypadku lokalizacji obiektów w pobliżu np. dużego zakładu emitującego hałas lub 

zanieczyszczenia, na które mógłby być on narażony w stopniu szczególnym, nie spotykanym          

w przypadku innych lokalnych nieruchomości. Taka sytuacja nie występuje w przedmiotowym 

przypadku, a o ewentualnej uciążliwości sąsiedztwa dla przedmiotowej nieruchomości trudno 

także mówić ze względu na jej usługowy charakter zapisany w studium uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z powyższym ocenia się, że zużycie środowiskowe przedmiotowego obiektu w skali 

lokalnej regionu górnośląskiego występuje w stopniu umiarkowanym. Jego stopień ocenia się 

maksymalnie na 5%. 

Zaznaczyć należy w tym miejscu, że spadek wskaźnika zużycia wynika z poczynionych na 

przestrzeni ostatnich 15 lat nakładów remontowych i modernizacyjnych oraz wzniesienia 

nowych obiektów. 

 

ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

OSZACOWANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Dobór metod wyceny. 

Z uwagi na masową ilość danych transakcyjnych w opracowaniu zastosowano metodę 

korygowania ceny średniej w podejściu porównawczym. 

Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości przy pomocy powyższej metody pozwala na 

uwzględnienie w podstawowym zakresie wpływu sposobu użytkowania, lokalizacji, funkcji 

nieruchomości określonej w planie zagospodarowania przestrzennego i stanu koniunktury na 

rynku nieruchomości na jej wartość przy uwzględnieniu ograniczeń podanych powyżej.  Biorąc 

pod uwagę obecny stan prawny nieruchomości oraz dostępną wiedzę o transakcjach wartość  

nieruchomości oszacowana podejściem porównawczym powinna być najbardziej właściwa do 

określenia jej wartości rynkowej. Zastosowanie podejścia porównawczego jest zgodne w 

szczególności z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  21 września 2004 r. w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207; poz. 

2109). 
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Do zastosowania podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych 

nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych 

nieruchomości wpływających na poziom cen. Dla potrzeb wywiązania się z obowiązku i 

konieczności badania rynku nieruchomości autor niniejszego opracowania jest sygnatariuszem 

umowy o wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia oraz wymiany bazy danych o rynku 

nieruchomości. Umowa została zawarta przez około 120 osób, które systematycznie gromadzą 

dane z rynku nieruchomości województwa śląskiego. 

 

OKREŚLENIE WYBORU PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. 

Metoda korygowania ceny średniej 

Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku właściwego ze 

względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej kilkanaście nieruchomości  

podobnych, które były  przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny 

transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość 

nieruchomości będącej przedmiotem wyceny szacuje się w drodze korekty średniej ceny 

nieruchomości  podobnych współczynnikami korygującymi wartości przypisane poszczególnym 

cechom tych nieruchomości. 

 

 

Metoda korygowanej ceny średniej. 

Określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość, poprzez ustalenie 

rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych. 

Ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku lokalnym 

wraz z określeniem wag cech rynkowych. 

Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych. 

Określenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru transakcji przyjętych do analizy lub z grupy 

nieruchomości reprezentatywnych (próbki reprezentatywnej). 

Określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako: 










śrśr C

C

C

C maxmin ,  

Cmin = Cśr –  δ, 
Cmax = Cśr +  δ. 

                             gdzie: δ – odchylenie standardowe. 

Oszacowanie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 





n

1i
iśrR uCW  
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gdzie: 

ui   oznacza wielkość i- tego współczynnika odzwierciedlającego  wpływ danej cechy na  
   wartość nieruchomości. 
n  liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech rynkowych 

 nieruchomości. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wycena nieruchomości, które są lub 

mogą być przedmiotem obrotu ma być przeprowadzona przez rzeczoznawcę na podstawie jej 

wartości rynkowej. 

Definicję wartości nieruchomości przyjęto według art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami. 

Wartość nieruchomości oszacowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów                           

i przytoczonych wyżej metod i założeń. 

Do porównań przyjęto nieruchomości o podobnej funkcji w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz zbliżonej lokalizacji o porównywalnym,                               

z przedmiotową nieruchomością sąsiedztwie. Zastosowane w procesie wyceny informacje 

dotyczące rynku śląskiego pochodzą z masowego badaniu zasobów dokumentów jednostek 

prowadzących ewidencje gruntów w poszczególnych ośrodkach geodezyjnych województwa 

śląskiego prowadzonego przez zorganizowaną grupę stu rzeczoznawców majątkowych-

sygnatariuszy umowy o wzajemnej współpracy i wymianie danych rynkowych.  

Z naturalnych względów transakcje spływają do bazy danych z pewnym opóźnieniem, które 

sprawia nie oddaje w pełni bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości. Na zmiennym rynku 

wywodzenie wartości nieruchomości wyłącznie na podstawie cen odnotowanych w przeszłości 

jest zadaniem trudnym do zrealizowania. Inwestorzy przy podejmowaniu decyzji o zakupie 

zdarzenia przeszłe traktują jedynie jako motyw pomocniczy. Głównym motywem inwestycji są 

prognozy przyszłego rozwoju rynku nieruchomości, potencjalne sposoby użytkowania 

nieruchomości i czerpania z tego tytułu korzyści oraz bieżąca sytuacja rynkowa.  

Cechy rynkowe przedmiotowej nieruchomości: 

POZYTYWY: 

o dobra lokalizacja i dojazd, 
o niezbędna infrastruktura techniczna, 
o dobry stan techniczny zabudowy oraz wyposażenie obiektu, 

NEGATYWY: 

o zły stan nawierzchni utwardzonych 
o duża podaż nieruchomości o podobnej funkcji na wtórnym rynku nieruchomości. 

Oprócz korzystnej lokalizacji nieruchomości pierwszorzędnym czynnikiem cenotwórczym jest 

obecnie dostępna powierzchnia zabudowy, a także duża powierzchnia do zainwestowania. 

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

……… 
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Pełna wersja znajduje się w kancelarii Syndyka. 

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

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego składnika gruntowego wynosi: 

Wr= Cj x Wj = 96,79 zł/m2 x 16069 m2 = 1 558 210,93,19 zł 

 

RAPORT Z WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanych, położonych w Zabrzu przy ul. Pawliczka 26j 2. 

oznaczonych jako działki nr 4899/116 oraz obręb Zaborze o powierzchni 5710 m2 (KW 

GL1Z/00036608/6) oraz działka nr 4900/116 obręb Zaborze o powierzchni 10359 m2 (KW 

GL1Z/00018221/7), objęte prawem użytkowania wieczystego. Łączna powierzchnia 16069 m2. 

Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Zabrzu zaokrąglona do 1000 zł wynosi na 

dzień wyceny 

 

3 018 000,00 PLN 

słownie: trzy miliony osiemnaście tysięcy złotych. 
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Komentarz do wyliczonej wartości. 

Należy przypuszczać, że w wypadku konieczności ewentualnej sprzedaży nieruchomości z uwagi na jej 

położenie i możliwości funkcjonowania może wywołać  zainteresowanie wśród inwestorów.  

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 pomieszczeń, bądź też całych obiektów oraz powierzchni utwardzonych.  

 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 miejskiej miasta, a jej 

walorem jest możliwość wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej w szerokim zakresie, 

ograniczonym wysokościom powierzchni produkcyjnej i magazynowej. 

 

 

 

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, 26 września 2014 r. 
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Z A Ł Ą C Z N I K I 

 

1) Kopia mapy z podziałem ewidencyjnym nieruchomości. 

2) Kopia rysunku planu zagospodarowania przestrzennego. 

3) Dokumentacja fotograficzna.  

4) Odpisy z ksiąg wieczystych (zrzut z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.) 

5) Zestawienie obciążeń hipotecznych. 

6) Rozkład funkcjonalny pomiesczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A.D.H.  TAXER  K. Krzywicki 

Nieruchomosc w Wilczy KW GL1G/00073836/8 Zabrze ul. Pawliczka 26. Strona 25 

 

 

 

 



 A.D.H.  TAXER  K. Krzywicki 

Nieruchomosc w Wilczy KW GL1G/00073836/8 Zabrze ul. Pawliczka 26. Strona 26 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A.D.H.  TAXER  K. Krzywicki 

Nieruchomosc w Wilczy KW GL1G/00073836/8 Zabrze ul. Pawliczka 26. Strona 27 

 

   

   

   
 



 A.D.H.  TAXER  K. Krzywicki 

Nieruchomosc w Wilczy KW GL1G/00073836/8 Zabrze ul. Pawliczka 26. Strona 28 

 

   

   

   
 

 


