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określający wartość rynkową praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Kędzierzynie-
Koźlu przy ul. 24 kwietnia 4, oznaczonej jako działki nr 2255/7 (KW OP1K/00037741/5) oraz 
2255/10, 2255/11 i 2255/12 (KW OP1K/00031877/5). 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Właściciel nieruchomości: 

Skarb Państwa 

   
Wieczysty użytkownik grun-
tu działki oraz właściciel 
budynków i budowli stano-
wiących odrębny od gruntu 
przedmiot własności: 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych I Mostowych S.A. w Kę-
dzierzynie-Koźlu, ul. 24 kwietnia 4.   

   

Cel opracowania:  

 Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości 
rynkowej nieruchomości zabudowanej dla potrzeb sądowego 
postępowania upadłościowego. 

   
Poziom cen:   27 sierpnia 2012 r. 

 
AUTOR OPRACOWANIA: 
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Agencja Doradczo-Handlowa TAXER Krzysztof Krzywicki  
Adres: 44 - 117 Gliwice, ul. Saturna 6/24            /fax:  032 239 96 92              kom.: 603 603 544          e–mail: krzywicki.krzysztof@gmail.com 

 

 

 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

określający wartość rynkową praw do nieruchomości zabu-
dowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 kwietnia 
4 , oznaczonej jako działki nr 2255/7 (KW OP1K/00037741/5) 
oraz 2255/10, 2255/11 i 2255/12 (KW OP1K/00031877/5). 

 

WARTOŚĆ RYNKOWA: 

 

3 357 000,00 zł 

słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych. 
słownie: . 

 
WŁAŚCICIEL 
NIERUCHOMOŚCI: Skarb Państwa 

WIECZYSTY UŻYTKOWNIK 
GRUNTU DZIAŁKI ORAZ 
WŁAŚCICIEL BUDYNKÓW I 
BUDOWLI 
STANOWIĄCYCH 
ODRĘBNY OD GRUNTU 
PRZEDMIOT WŁASNOŚCI: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych I Mostowych S.A. w Kędzierzynie-
Koźlu, ul. 24 kwietnia 4.   

CEL OPRACOWANIA: 
Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej nierucho-

mości zabudowanej do sądowego postępowania upadłościowego. 

POZIOM CEN : 27 sierpnia 2012 r. 

ZAKRES WYCENY: 

Zabudowę nieruchomosci stanowią: 

L.p. Obiekt 
Rok budo-

wy 
P.u. P.z. 

Kubatu-
ra 

1. Budynek socjalny 1970-1972 445,4 190,0 2150,0 

2. Budynek warsztatowo - magazynowy  19660-1962 580,0 347,5 1950,0 

3. Budynek administracyjno- warsztatowy 1970-1972 870,0 664,4 4456,0 

4. Budynek magazynowo-warsztatowy Lata 40 - ste 386,6 255,6 1263,0 

5. 
Budynek stolarni z magazynem (szo-
po-garaż) 

1970-1972 402,0 405,7 1655,0 

6. Budynek magazynowy 1970-72 160.9 166,0 644,0 

7. Wiata magazynowa (stalowa) 1970-72 211,8 214,2 804,0 

8. Budynek stacji paliw z wiatą 1980-82 42,6 46,3 130,0 

Bezpośredni dostęp do dróg publicznych. 
Nieruchomość wyposażona we wszystkie sieci uzbrojenia terenuelektryczną, 
wodno-kanalizacyjną. 

 
AUTOR OPRACOWANIA: 
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POŁOŻENIE 

 

 

 

 

 

Żródło: Geoportal 
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Nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta w sąsiedztwie centrum 

Koźla. Dominuje tu zabudowa śródmiejska. 

 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego operatu szacunkowego jest nieruchomość zabudowana położona          

w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 kwietna 4. Dla nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejo-

nowym w Kędzierzynie-Koźlu księgi wieczyste nr OP1K/00037741/5 (księga obejmuje działki 

położone przy ul. Głównej) oraz OP1K/00031877/5. 

Zakres oszacowania obejmuje wartość rynkową praw do nieruchomości zabudowanej oznaczo-

nej  jako działka nr 2255/7 objęta prawem własności oraz jako działki nr 2255/10, 2255/11           

i 2255/12 objęte prawem użytkowania wieczystego gruntu i odrębnym prawem własności bu-

dynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. 

L.p. Obiekt 
Rok budo-

wy 
P.u. P.z. Kubatura 

1. Budynek socjalny 1970-1972 445,4 190,0 2150,0 

2. 
Budynek warsztatowo - magazyno-
wy  

1960-1962 580,0 347,5 1950,0 

3. 
Budynek administracyjno- warszta-
towy 

1970-1972 870,0 664,4 4456,0 

4. Budynek magazynowo-warsztatowy przed 1950 386,6 255,6 1263,0 

5. 
Budynek stolarni z magazynem 
(szopo-garaż) 

1970-1972 402,0 405,7 1655,0 

6. Budynek magazynowy 1970-72 160.9 166,0 644,0 

7. Wiata magazynowa (stalowa) 1970-72 211,8 214,2 804,0 

8. Budynek stacji paliw z wiatą 1980-82 42,6 46,3 130,0 
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CEL  WYCENY 

 Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości za-

budowanej do sądowego postępowania upadłościowego. 

 

PODSTAWY  OPRACOWANIA  OPERATU  SZACUNKOWEGO 

 

Podstawa  formalna 

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi zlecenie Pana Marcina Żurakowskiego 

pełniącego funkcję Syndyka Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. w upadłości 

likwidacyjnej. 

 

Podstawy  materialnoprawne 

§ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 1997 r. 

Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami).  

§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieru-

chomości i sporządzania operatu szacunkowego (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)  

§ 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 

 Wydruk zawartości ksiąg wieczystych nr OP1K/000 3771/5 oraz OP1K/00031877/5 z 

portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 Materiały geodezyjne pozyskane z UM w Kędzierzynie-Koźlu oraz z Geoportalu.gov.pl. 

 Informacja o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego uzyskana w Urzędzie Miejskim w Kędzierzynie-Koźlu. 

 Ustalenia dokonane według zakresu rzeczowego w trakcie wizji lokalnej na terenie nie-

ruchomości w obecności użytkownika nieruchomości; w trakcie wizji dokonano oględzin 

nieruchomości, identyfikacji z przynależnymi dokumentami. 

 Wyjaśnienia udzielone Rzeczoznawcy przez Użytkownika nieruchomości. 

 Informacje z agencji obrotu nieruchomościami z terenu Kędzierzyna-Koźla i woj. opol-

skiego. 
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OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPERATU SZACUNKOWEGO 

 

Data sporządzenia wyceny:      27 sierpnia 2012 roku. 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:  27 sierpnia 2012 roku. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:   27 sierpnia 2012 roku. 

Data dokonania oględzin nieruchomości:    lipiec i sierpień 2012 roku. 

 

OPIS  I  OKREŚLENIE  STANU  NIERUCHOMOŚCI 

Nieruchomość położona jest w zachodniej części Kędzierzyna- Koźle w dzielnicy Koźle nieopo-

dal jego centrum i Starego Miasta. W sąsiedztwie znajduje się baza PKS i dworzec autobusowy. 

Nieruchomość o nieregularnym kształcie z wjazdem od ul.  24 kwietnia. Całość ogrodzona. Po-

wierzchnia w przeważającej części utwardzona nawierzchnią asfaltobetonową.  

Zabudowę nieruchomości stanowią budynki administracyjne, magazynowe, socjalne i warszta-

towe oraz stacja paliw. Na placach postojowych urządzono parkingi samochodów osobowych    

i ciężarowych oraz maszyn budowlanych. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony. 

Dla omawianego terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony 

Uchwałą Nr IX/98/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2003 r. Przedmiotowa 

nieruchomość położona jest na terenie jednostki planistycznej A (Rogi) oznaczonym symbolem 

B-UW co oznacza tereny usługowo-wytwórcze. 

Fragmenty cytowanego planu. 

…………………………… 

§9.  Ustala się podział obszaru objętego ustaleniami planu na następujące jednostki planistyczne wy-
znaczone granicami jednostek planistycznych zgodnie z rysunkiem planu:  
1) Rogi - oznaczona symbolem jednostki A,  
2) Koźle - oznaczona symbolem jednostki B,  
3) Kłodnica Las - oznaczona symbolem jednostki C,  
4) Kłodnica - oznaczona symbolem jednostki D,  
5) Kędzierzyn Pogorzelec - oznaczona symbolem jednostki E,  
6) Kędzierzyn Śródmieście - oznaczona symbolem jednostki F,  
7) Cisowa - oznaczona symbolem jednostki G,  
8) Kuźniczka - oznaczona symbolem jednostki H,  
9) Lenartowice - oznaczona symbolem jednostki I,  
10) Blachownia Osiedle - oznaczona symbolem jednostki J,  
11) Blachownia Przemysłowa - oznaczona symbolem jednostki K,  
12) Azoty Osiedle - oznaczona symbolem jednostki L,  
13) Azoty Przemysłowe - oznaczona symbolem jednostki Ł,  
14) Miejsce Kłodnickie - oznaczona symbolem jednostki M. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Rozdział  20.  Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  usługowo-wytwórczych  ozna-
czonych  symbolem  przeznaczenia  UW,  Centrum  Logistycznego oznaczonego symbolem przezna-
czenia UW-1.  
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§147. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UW, UW-1 wprowadza się całkowity  zakaz  
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko wymagających sporządzenia rapor-
tu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  
  
  40§148. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UW, UW-1 dopuszcza się lokalizowanie  
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których obowiązek sporządze-
nia raportu może być wymagany zgodnych z funkcją terenu.  
  
§149. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UW, UW-1 przeznaczone są do realizacji lub 
utrzymania następujących funkcji:  

1)  zabudowa usługowa nieuciążliwa wraz z niezbędną infrastrukturą,  
2)  zabudowa usługowa uciążliwa wraz z niezbędną infrastrukturą,  
3)  składy, magazyny, bazy,  
4)  wytwórczość,  
5)  stacje paliw,  
6)  nie  dopuszcza  się  innego  przeznaczenia  terenu  poza  wymienionym  w  pkt.  1,2,3,4,5  i in-

nych przepisach planu.  
  
 2. Na powierzchni nie większej niż 20% każdego terenu oznaczonego symbolem UW, UW-1 dopuszcza 

się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą dla  której  zasady  
użytkowania,  zagospodarowania  i  zabudowy  muszą  być  zgodne  z ustaleniami  dla  terenów  
zabudowy  jednorodzinnej  i  usług  nieuciążliwych  oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU.  

  
 3. Na powierzchni nie większej niż 20% każdego terenu oznaczonego symbolem UW, UW-1 dopuszcza 

się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą, dla  której  zasady  
użytkowania,  zagospodarowania  i  zabudowy  muszą  być  zgodne  z ustaleniami  dla  terenów  
zabudowy  wielorodzinnej  i  usług  nieuciążliwych  oznaczonych symbolem przeznaczenia MWU.  

  
4.  Ustala  się,  że  na  terenie  oznaczonym  symbolem  przeznaczenia  i  numerem  terenu UW-1 lokali-

zuje się Centrum Logistyczne.   
  
    §150.  Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UW, UW-1 zakazuje się:  

1)  tymczasowego  zagospodarowani,  urządzania  i  użytkowania  terenów  za  wyjątkiem tymcza-
sowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej,  

2)  składowania odpadów,  
3)  na terenach gdzie wody gruntowe są w wysokich stanach powyżej 2.0 m w stosunku do po-

wierzchni terenu wykonywania piwnic,  
4)  odprowadzania  ścieków  wytwarzanych  na  terenie  do  gruntu,  lub  do  wód powierzchnio-

wych         i gruntowych.  
  
  §151.  Na  terenach  oznaczonych  symbolami  przeznaczenia  UW,  UW-1  wydzielenie działki  bu-
dowlanej  dla  zabudowy  musi  zapewniać  właściwe  zagospodarowanie  terenu.  W szczególności 
dotyczy to:  

1)  dostępu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami planu,  
2)  dojść i dojazdów,  
3)  miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie,  
4)  właściwego gromadzenia odpadów,  
5)  przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej.  

  
    §152. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UW, UW-1 każda działka budowlana 
musi mieć dostęp do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej.  
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  §153.  Na  terenach  oznaczonych  symbolami  przeznaczenia  UW,  UW-1  ustala  się ogólne warunki 
zaspokojenia potrzeb parkingowych:  

1)  potrzeby  parkingowe  dla  istniejących  i  projektowanych  inwestycji  należy  realizować wy-
łącznie na terenie lokalizacji własnej,  

2)  dla  funkcji  usługowych  należy  zapewnić  minimalnie  3  miejsca  parkingowe  na  100  m2  
powierzchni użytkowej lub 35 miejsc parkingowych na każdych 100 zatrudnionych.  

  
§154.  Na  terenach  oznaczonych  symbolami  przeznaczenia  UW,  UW-1  ustala  się następujące war-
tości liczbowe dotyczące każdej działki budowlanej.  
  

 
§155.  1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UW, UW-1   ustala się następujące zasa-
dy obsługi w zakresie w zakresie elektroenergetyki:  

1)  wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą posiadać przyłącze energetyczne umoż-
liwiające oświetlenie działki budowlanej, budowli lub budynku i użytkowanie sprzętu elektrycz-
nego zgodnego z funkcją i sposobem zagospodarowania,  

2)  ustala się zasadę zaopatrzenia w energię elektryczną z sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje trans-
formatorowe,  

3)  sieć  elektroenergetyczna  szczególnie  średniego  i  niskiego  napięcia  powinna  być realizowa-
na jako podziemna.  

  
2.  Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UW, UW-1  wszystkie działki budowlane, bu-

dowle i budynki muszą posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z 
funkcją i sposobem zagospodarowania.  

  
3.  Na  terenach  oznaczonych  symbolami  przeznaczenia  UW,  UW-1  wprowadza  się następujące 

ustalenia dotyczące obsługi w zakresie odprowadzania ścieków:  
1)  wszystkie  budynki  i  budowle  muszą  posiadać  przyłącze  kanalizacyjne  umożliwiające od-

prowadzenie  ścieków  sanitarnych  do  sieci  kanalizacyjnej  w  stopniu  wystarczającym dla ob-
sługi funkcji,  

2)  wszystkie  działki  budowlane  muszą  posiadać  kanalizację  deszczową  w  stopniu wystarcza-
jącym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki,  

3)  wszystkie zrzuty wód opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wy-
lotach,  

4)  ścieki będą odprowadzane rozdzielczą miejską siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków.  
  
4.  Na  terenach  oznaczonych  symbolami  przeznaczenia  UW,  UW-1  wprowadza  się następujące 

ustalenia dotyczące ciepłownictwa:  
1)  wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w 

stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,  
2)  preferowanymi czynnikami grzewczymi są: gaz, energia elektryczna, olej opałowy nisko siar-

kowy lub inne odnawialne źródła energii. 

 RODZAJ USTALENIA 
WIELKOŚĆ 
LICZBOWA 

1 maksymalny w.i.z.   2,50 

2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) 16 

3 minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki)  10 

4 
maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej (% po-
wierzchni działki) 

85 
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………………………………………………………………………………….. 

Obecny  stan  prawny  nieruchomości. 

Treść poszczególnych działów księgi wieczystej uwidoczniona jest w załącznikach do niniejsze-

go operatu szacunkowego. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości jest obecnie uregulowa-

ny.  

Stan praw zgodnie z księga wieczystą nr: OP1K/00037741/5  (na podstawie wglądu do elek-

tronicznej wersji księgi wieczystej. 

Dział I: Oznaczenie Nieruchomości 

Województwo opolskie, powiat kędzierzyńsko-kozielski, miejscowość Kędzierzyn-Koźle, działka 

nr  2255/7, obręb Koźle 0014, teren zabudowany przemysłowy. Obszar 0,0558 ha. Działka 

gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość. 

Dział II: Własność 

Właściciel: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych I Mostowych Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-

Koźlu. Wpis nie uwzględnia faktu postawienia Spółki w stan upadłości likwidacyjnej.  

Dział III: Prawa, roszczenia i ograniczenia 

Brak wpisów. 

Dział IV: Hipoteka  

Brak wpisów. 
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Stan praw zgodnie z księga wieczystą nr: OP1K/00031877/5  (na podstawie wglądu do elek-

tronicznej wersji księgi wieczystej. 

Dział I: Oznaczenie Nieruchomości 

Województwo opolskie, powiat kędzierzyńsko-kozielski, miejscowość Kędzierzyn-Koźle, działki 

nr 1272/3, 1272/4, 2255/10, 2255/11, 2255/12, obręb Koźle 0014, tereny przemysłowe, tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe, drogi. Zabudowa budynek, urządzenia. Obszar 4,8650 ha. Działka 

gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące odrębną nieruchomość. 

Dział II: Własność 

Właściciel: Skarb Pąństwa 

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieru-

chomość: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych I Mostowych Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-

Koźlu. Wpis nie uwzględnia faktu postawienia Spółki w stan upadłości likwidacyjnej.  

Dział III: Prawa, roszczenia i ograniczenia 

Brak wpisów. 

Dział IV: Hipoteka  

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieru-

chomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności. 

1. Hipoteka umowna kaucyjna na kwotę  7 000 000,00 zł. 

 Hipoteka na zabezpieczenie roszczeń banku wobec Zleceniodawcy o zwrot sum 

 zapłaconych beneficjentom z tytułu gwarancji w wyniku zgłoszonych roszczeń wraz       

 z odsetkami, prowizjami, opłatami i innymi należnościami jakie mogą przysługiwać      

 Bankowi bliżej określona w par. 2 i par. 3 aktu ustanowienia hipoteki. 

 Wierzyciel hipoteczny:  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Ii Śląskie  

     Centrum Korporacyjne Centrum Korporacyjne w Gliwicach 

2. Hipoteka umowna na kwotę 16 000 000 zł. Zabezpieczenie kredytu, odsetek, prowizji       

i opłat. Umowa kredytu nr 5/2008 z dnia 4 lipca 2008 roku. 

 Wierzyciel hipoteczny:  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Ii Śląskie  

     Centrum Korporacyjne Centrum Korporacyjne w Gliwicach 

 

 

Stan praw zgodnie z ewidencją gruntów 

Właściciel: Skarb Państwa 

Użytkownik wieczysty: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. w Kędzierzynie-

Koźlu. 
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Ark. 
mapy 

Numer 
działki 

Bliższe określe-
nie położenia 

Ozn. 
użytku 

Powierzchnia 
Nr KW 

użytków 
w ha 

działki 
w ha 

7 1272/3 ul. Główna Ba 2,6891 2,6891 

OP1K/00031877/5 

7 1272/4 ul. Główna Ba 1,3734 1,3734 

14 2255/10 ul. 24 kwietnia dr 0,0205 0,0205 

14 2255/11 ul. 24 kwietnia Bz 0,0104 0,0104 

14 2255/12 ul. 24 kwietnia Ba 0,7716 0,7716 

 

Właściciel:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Ark. 
mapy 

Numer 
działki 

Bliższe określe-
nie położenia 

Ozn. 
użytku 

Powierzchnia 

Nr KW 
użytków 

w ha 
działki 
w ha 

14 2255/7 ul. 24 kwietnia Ba 0,0558 0,0558 OP1K/00037741/5 

  

Opisany wyżej stan jest zgodny ze stanem na dzień wyceny. Wycenie podlega część nierucho-

mości (w ujęciu wieczysto gruntowym) położona przy ul. Głównej.  

 

Zabudowę nieruchomości stanowią: 

 

Budynek socjalny. 

Parametry techniczne budynku: 

Powierzchnia zabudowy - 190,0 m2 

Powierzchnia użytkowa - 445,4 m2 

Kubatura   - 2150,0 m3 

Wiek budynku   - ok. 40 lat 

 

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Wy-

konany metodą tradycyjną. Fundamenty  betono-

we, ściany murowane z bloczków betonowych i cegły ceramicznej na zaprawie cementowej         

i cementowo-wapiennej. Stropodachem płaskim o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą bitu-

miczną na lepiku. Stropy monolityczne wykonane z prefabrykatów żelbetowych. Schody we-

wnętrzne i zewnętrzne jednobiegowe, płytowe o konstrukcji żelbetowej. Stolarka okienna             

i drzwiowa typowa. Okna z profili PCV. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne gładkie z zaprawy ce-

mentowo-wapiennej. Posadzki w zależności od funkcji pomieszczeń cementowe, lastrykowe        
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i z tworzyw sztucznych. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną trójfazową, wodno – kanalizacyjną, c.o.. 

zasilaną z lokalnej kotłowni, wentylacyjną grawitacyjną i mechaniczną, teletechniczna, odgro-

mową i alarmową 

Budynek spełnia funkcję biurowo administracyjną na drugiej kondygnacji. Na parterze pomiesz-

czenia socjalne. W piwnicy pomieszczenia magazynowe. Instalacje kompletne, sprawne. Wy-

prawy ścienne i sufity gładkie, pomalowane farbami emulsyjnymi. Stan techniczny dobry. 
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Budynek warsztatowo - magazynowy. 

Parametry techniczne budynku: 

Powierzchnia zabudowy  - 347,5 m2 

Powierzchnia użytkowa  - 580,0 m2 

Kubatura   - 1950,0 m3 

Rok budowy   - 1960-1962 

  

Obiekt dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, 

przykryty stropodachem płaskim o konstrukcji żelbetowej i pokryciu z papy bitumicznej. Funda-

menty betonowe, ściany murowane z bloczków betonowych i cegły ceramicznej na zaprawie 

cementowej i cementowo-wapiennej, stropy monolityczne żelbetowe oraz typu ..Kleina". Schody 

wewnętrzne i zewnętrzne jednobiegowe, płytowe o konstrukcji żelbetowej. Stolarka okienna          

i drzwiowa typowa. Okna z profili PCV, drewniana oraz stalowa, bramy stalowe. Tynki we-

wnętrzne i zewnętrzne  gładkie z zaprawy cementowo-wapiennej. Posadzki w pomieszczeniach 

warsztatowych cementowe zatarte na gładko, w pomieszczeniach szatni cementowe pokryte 

wykładzinami z tworzyw sztucznych. Wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wy-

konane są  z blachy stalowej ocynkowanej. Część pomieszczeń klimatyzowanych. Budynek 

wielokrotnie modernizowany i remontowany. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną siły i światła, wodno – kanalizacyjną, c.o. 

zasilaną z własnej kotłowni, teletechniczną, odgromową, alarmową. Stan techniczny budynku 

dobry. 
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Budynek administracyjno-warsztatowy. 

Parametry techniczne budynku: 

Powierzchnia zabudowy - 664,4 m2 

Powierzchnia użytkowa - 870.0 m2 

Kubatura   - 4456,0 m3 

Rok budowy   - 1970-1972 

 

Budynek wielobryłowy, niepodpiwniczony.  W czę-

ści biurowej dwukondygnacyjny, w części warszta-

towej parterowy. Od wschodu parterowa przybu-

dówka o funkcji biurowo-socjalnej. Brak połączeń komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi 

bryłami budynków. Przeznaczenie wielofunkcyjne. Północne i południowe skrzydła na piętrze 

posiadają funkcję biurową. Na parterze pomieszczenia warsztatowe i kotłownia. Cześć środko-

wa jednokondygnacyjna o funkcji warsztatowej. Konstrukcja tradycyjna, murowana. Fundamen-

ty żelbetowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków betonowych, cegły cera-

micznej pełnej i dziurawki. Stropodach z elementów żelbetowych prefabrykowanych pokryty 

warstwa ocieplająca i papą bitumiczną. Schody zewnętrzne    i wewnętrzne jednobiegowe, pły-

towe o konstrukcji żelbetowej.   

Stolarka okienna i drzwiowa jest typowa z profili PCV, drewniana oraz ślusarka stalowa. Tynki 

wewnętrzne i zewnętrzne są gładkie z zaprawy cementowo-wapiennej. Posadzki w zależności 

od przeznaczenia cementowe zatarte na gładko, w pomieszczeniach sanitariatów i na koryta-

rzach z płytek ceramicznych, w pomieszczeniach biurowych pokryte wykładzinami rulonowymi. 

Wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane są z blachy stalowej ocynko-

wanej. Bramy i drzwi pomieszczeń warsztatowych stalowe. 
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Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną trójfazową, wodno - kanalizacyjną, 

c.o. zasilaną z własnej kotłowni, teletechniczną, odgromową, alarmową. Część pomieszczeń 

biurowych klimatyzowana. 

Stan techniczny budynku dobry. Standard funkcjonalny typowy dla siedzib baz sprzętowych. 

Budynek w miarę upływu czasu i potrzeb rozbudowywany. 
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Budynek magazynowo - warsztatowy. 

Parametry techniczne budynku: 

Powierzchnia zabudowy    - 255,6 m2 

Powierzchnia użytkowa    - 386,6 m2 

Kubatura    - 1263,0 m3 

Rok budowy   - przed 1950 

     

Budynek dwubryłowy z częścią jedno- i 

dwukondygnacyjną. Obiekt niepodpiwniczo-

ny, przykryty stropodachem płaskim, drew-

nianym pokrytym papa bitumiczną. 

Wykony w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty betonowe, ściany z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej i cementowo-wapiennej, stropy drewniane, 

schody wejściowe z poziomu terenu na piętro  jednobiegowe, płytowe o konstrukcji żel-

betowej. Stolarka okienna i drzwiowa jest typowa drewniana, bramy drewniane. Tynki 

wewnętrzne i zewnętrzne gładkie z zaprawy cementowo-wapiennej. Posadzki cemen-

towe zatarte na gładko. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane są z bla-

chy stalowej ocynkowanej. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, odgromową. 

Stan techniczny zadowalający. Stwierdzono nieszczelność stolarki otworowej oraz 

uszkodzenia dolnych fragmentów drzwi i bram. 
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Budynek stolarni z magazynem (szopo-

garaż). 

Parametry techniczne budynku. 

Powierzchnia zabudowy  - 405,7 m2 

Powierzchnia użytkowa  - 402,0 m2 

Kubatura   - 1655,0 m3 

Rok budowy    - lata 70-te 

  

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Wzniesiony z prefabrykowanych elementów 

żelbetowych. Konstrukcję nośną stanowią żelbetowe stopy fundamentowe, słupy, rygle   

i dyle ścienne. Dach dwuspadowy drewniany o pokryciu z płyt eternitowych falistych.  

Posadzki cementowe malarie na gładko. Bramy wjazdowe drewniane, deskowe, rozwie-

rane, mocowane do slupów żelbetowych. W budynku brak instalacji technicznych. 

Stan techniczny pogorszony. Posadzki nierówne, spękane. Rynny i rury spustowe sko-

rodowane. Dolne fragmenty skrzydeł bramowych przegnite. 

 

Wiata magazynowa ( szopo-garaż). 

Parametry techniczne budynku. 

Powierzchnia zabudowy  - 166,0 m2 

Powierzchnia użytkowa  - 160,9 m2 

Kubatura   - 644,0 m3 

Rok budowy    - lata 70-te 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Wzniesiony 

z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Kon-



  str. 23 

 

Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 kwietnia 4. KW nr OP1K/00037741/5 oraz OP1K/00031877/5. 

   

strukcję nośną stanowią żelbetowe stopy fundamentowe, słupy, rygle i dyle ścienne. Dach dwu-

spadowy drewniany o pokryciu z płyt eternitowych falistych.  

Posadzki cementowe malarie na gładko. Bramy wjazdowe drewniane, deskowe, rozwierane, 

mocowane do slupów żelbetowych. W budynku brak instalacji technicznych. 

Stan techniczny pogorszony. Posadzki nierówne, spękane miejscowo zawilgocone. Rynny i rury 

spustowe skorodowane. Dolne fragmenty skrzydeł bramowych przegnite. 

 

Wiata stalowa - magazynowa. 

Parametry techniczne budynku. 

Powierzchnia zabudowy  - 214,2 m2 

Powierzchnia użytkowa  - 211,8 m2 

Kubatura   - 804,0 m3 

Rok budowy    - lata 70-te 

 

 

Wiata wykonana jako konstrukcja stalowa. Kon-

strukcję nośną stanowią jednogałęziowe słupy stalowe z rur, natomiast konstrukcję dachu wy-

konano z rur stalowych i łat drewnianych. Pokrycie dachu wykonane z płyt falistych eternito-

wych. Posadzka betonowa. Obudowa ścian z blachy stalowej fałdowej. Ściana frontowa osło-

nięta jest siatką stalową w ramach z elementów stalowych zimnowalcowanych.  

Stan techniczny pogorszony. Blacha osłonowa miejscowo uszkodzona mechanicznie. Dolne 

fragmenty skorodowane. 

 

Budynek stacji paliw z wiatą. 

Parametry techniczne budynku. 

Powierzchnia zabudowy  - 46,32 m2 

Powierzchnia użytkowa  - 42,6 m2 

Kubatura   - 130,0 m3 

Rok budowy    - lata 80-te 

Obiekt parterowy z wiatą zadaszoną. W budynku 

znajduje się pomieszczenie biurowe i magazyno-

we, a pod wiatą znajdują się dwa dystrybutory do 

tankowania paliwa. Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, przykryty stropodachem 

płaskim o konstrukcji żelbetowej i pokryciu z papy na lepiku. Obróbki blacharskie, rynny i rury 

spustowe wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Ściany budynku murowane z bloczków 

betonowych i cegły ceramicznej na zaprawie cementowej i cementowo-wapiennej, Stolarka 
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okienna i drzwiowa typowa. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne gładkie z zaprawy cementowo-

wapiennej. Posadzki cementowe zatarte na gładko. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodno – kanalizacyjną, ę odgro-

mową. Stan techniczny dobry. 
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 Ogrodzenie.  

W cześci funkcję ogrodzenia spełniają posadowione w granicy nieruchomości budynki. Pozostałe 

fragmenty sa zbudowane z elementów żelbetonowych, prefabrykowanych pełnych i ażurowych, 

ze stalowych przęseł oraz z siatki drucianej. Od strony północno-wschodniej brak ogrodzenia. 

Ogólny stan techniczny ogrodzenia jest zadowalający. 

 

Drogi i place manewrowe.  

Nawierzchnie wykonane są z mas bitumicznych na podbudowie z materiałów przesączalnych. 

Ogólny stan techniczny nawierzchni jest zadowalający.. 

Rodzaj nieruchomości, charakter i cechy nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny: 

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej, nieopodal starego miasta Koźla. Okoliczne 

nieruchomości maja funkcję usługową i mieszkalną. Nieruchomość stanowi siedzibę  przedsię-

biorstwa. 

Lokalizacja i czynniki środowiskowe:  

Biorąc pod uwagę aktualny stan zagospodarowania, przeznaczenie terenu oraz zabudowę są-

siedztwa należy wykluczyć zakłócenia związane z lokalizacją i negatywnym wpływem na śro-

dowisko. 

Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej:  

Działki położone są w terenie wyposażonym we wszystkie sieci uzbrojenia technicznego.  

Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości  

Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości wynika z bieżącej ich funkcji.  

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

Stan usług, zaplecza bytowego  i komunikacji obszaru, na którym położone są nieruchomości 

jest charakterystyczny dla zabudowy śródmiejskiej. W sąsiedztwie znajduje się dworzec auto-

busowy,  w odległości dwustu metrów centrum usługowe i handlowe..    

Stan i dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania nieruchomości:  

Aktualnie nieruchomość stanowi siedzibę upadłej spółki, w której prowadzona była działalność 

usługowa wykresie budownictwa drogowego. 

 

WARUNKI  I  OGRANICZENIA  -  METODOLOGIA  WYCENY 

W związku z celem wyceny jakim jest ustalenie ceny nieruchomości do jej sprzedaży wartość 

nieruchomości ustalona zostanie dla aktualnego sposobu jej użytkowania jako optymalnego.  

Sprzedający ustala w drodze negocjacji z klientem warunki na jakich zostanie sprzedana nieru-

chomość, w tym w szczególności jej cenę, warunki spłaty i inne warunki.  

Przy ustaleniu ceny sprzedaży sprzedający winien wziąć pod uwagę nie tylko operat szacunko-

wy sporządzony przez rzeczoznawcę, lecz także inne uwarunkowania związane ze sprzedażą. 
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Opinia rzeczoznawcy ma znaczenie wyłącznie posiłkowe i nie może przesądzać o cenie sprze-

daży. 

Zgodnie z art. 151 ust. 1 uogn  oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych 

wartość rynkowa nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobną jej cenę możliwą do uzy-

skania na rynku przy przyjęciu następujących założeń: 

 strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się 

szczególnymi motywami,  

 mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, 

 są świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na wartość nieruchomości, 

 nie działają w sytuacji przymusowej, 

 upłynął okres niezbędnego wyeksponowania nieruchomości na rynku, przy zastosowaniu 

odpowiedniej reklamy, oraz czas potrzebny do wynegocjowania warunków umowy, biorąc 

pod uwagę charakter nieruchomości i stan rynku, 

Dokonując wyboru właściwej metody wyceny uwzględniono następujące kryteria: 

a) cel wyceny, 

b) rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną dla nieruchomości w miejscowym    

 ogólnym planie zagospodarowania terenu, 

c) stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) stan zagospodarowania nieruchomości, 

e) dostępne dane o cenach rynkowych nieruchomości oraz o czynszach rynkowych, 

f)   zakres wyceny, 

g) uwarunkowania wynikające z podstaw materialno-prawnych wyceny, 

h) stan prawny nieruchomości. 

 

Pojęcie wartości rynkowej nie jest uzależnione od faktycznego zawarcia transakcji w dniu, na  

który  sporządzona  zostaje  wycena.  Pojęcie najbardziej prawdopodobna jej cena  oznacza  

wyrażoną  w  pieniądzu  kwotę,  którą  rozsądnie  biorąc,  można  uzyskać w transakcji  rynko-

wej    w  dniu,  na  który  wartość  została  określona.  Jest to najlepsza cena, którą może uzy-

skać sprzedawca oraz najbardziej korzystna cena, którą zgodzi się zapłacić kupujący. Kwota ta 

nie dotyczy ceny, która została podwyższona lub obniżona ze względu na  szczególne  warunki  

lub  okoliczności,  takie  jak  np.  sprzedaż  z bonifikatą.  

Pojęcie możliwa do uzyskania na rynku oznacza, iż wartość nieruchomości jest wielkością sza-

cowaną, a nie kwotą z góry ściśle określoną lub faktycznie zapłaconą ceną.  Jest to hipotetycz-

na  cena,  za  którą  w  dniu  wyceny  można  zawrzeć  transakcję odpowiadającą wszystkim 

wymogom definicji wartości rynkowej.  
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Przyjęcie jako podstawy wyceny nieruchomości jej Wartości  Rynkowej,  stanowiącej najbardziej  

prawdopodobną  cenę  interpretowanej  jako  najlepszej  ceny,  którą  może uzyskać sprzedaw-

ca przy optymalnym lub najbardziej prawdopodobnym użytkowaniu nieruchomości. Sposób op-

tymalnego użytkowania oznacza najbardziej prawdopodobne wykorzystanie nieruchomości, 

które jest fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, ekonomicznie 

opłacalne i zapewniające najwyższą wartość wycenianej nieruchomości. Wyboru sposobu użyt-

kowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy uwzględniając przepisy prawa, cel 

wyceny, stan i przeznaczenie nieruchomości  oraz stan rynku. W niniejszej wycenie przyjęto, że 

najbardziej korzystnym sposobem jej użytkowania będzie kontynuacja aktualnego sposobu  

użytkowania  jako nieruchomości siedziby zakładu produkcyjnego. 

Wartość rynkową nieruchomości określa się bez uwzględniania kosztów transakcji kupna – 

sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. 

Przedstawione wnioski wynikają z badania rynku lokalnego jakim jest teren miasta Kędzie-

rzyn-Koźle oraz powiatu strzeleckiego, Opola i powiatu kluczborskiego 

Badania rynku nie ograniczono do terenu Kędzierzyna-Koźla. Z uwagi na malejącą od dwóch 

lat ilością transakcji rynkowych rozszerzono badanie rynku o transakcje zawarte we wschodniej 

części województwa opolskiego nie wyłączając samego Opola.. Wnioski te wyciągnięto na pod-

stawie badań rynku obejmującego nieruchomości  przeznaczone w miejscowym planie ogólnym 

na podobne funkcje do nieruchomości wycenianej. 

Pełna teść operatu dostępna jest w biurze Syndyka. 
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WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE. 

 

Wartość nieruchomości jest sumą wartości części zabudowanej oraz wartości prawa użytkowa-

nia wieczystego rezerwy inwestycyjnej o powierzchni 20 000 m2. 

Obliczenie wartości nieruchomości zabudowanej następuje ze wzoru:  

W =  Wj x Pu  

gdzie:  

Pu - powierzchnia użytkowa ,  

Wj - wartość 1 m2  powierzchni użytkowej,  

 

W = 1142,32 zł/m2 x  2938,40 m2 = 3 356 593,09 zł 
 

Wartość wycenianej nieruchomości w zaokrągleniu do 1000 zł wynosi:  

3 357 000,00 zł 

słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych. 

 

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

……… 

 

 

 

RAPORT  Z  WYCENY 

Określona w podejściu porównawczym wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej położonej 

w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 kwietnia 4 według stanu i poziomu cen z sierpnia 2012 r., 

wynosi w zaokrągleniu do 1000 zł:     

3 357 000,00 zł 
słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych. 

 

w tym  

cześć objęta KW nr nr OP1K/00031877/5 

2 848 000,00 zł 

słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych. 

cześć objęta KW nr nr OP1K/00037741/5 

509 000,00 zł 

słownie: pięćset dziewięć tysięcy złotych. 
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KLAUZULE  

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

określonego  w  operacie.  Wszelkie  zmiany  wymagają  zgody  Autora  operatu szacun-

kowego.  

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 oso-

bom trzecim w całości lub części bez uzyskania zgody Autora.   

3.  Baza danych o stanie rynku i transakcjach znajduje się w archiwum Autora.   Autor nie pono-

si odpowiedzialności za wady ukryte opiniowanych przedmiotów, których nie  mógł  stwier-

dzić  przy  dokonywaniu  wizji  lokalnej  ani  też  na  podstawie analizowanych dokumentów.  

4.  Operat  wymaga  aktualizacji  jeżeliby  wystąpiły  okoliczności  zmieniające  przyjęte w niej 

założenia.  

5.  Wartości podane w operacie nie zawierają podatków i kosztów związanych z przeniesieniem  

prawa  własności.  Określone wartości nie obejmują podatków i opłat jakie uczestnik rynku  

zobowiązany  jest  ponosić,  w  szczególności  nie uwzględniono obciążenia podatkiem 

VAT.  

6.  Zakres, forma, założenia prawno – metodologiczne oraz podstawy opracowania były konsul-

towane i uzgodnione z przedstawicielem prawnym Zleceniodawcy.   

 

 
O P R A C O W A Ł: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gliwice, dnia 27 sierpnia 2012 roku. 
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1) Kopia mapy z zaznaczonym podziałem ewidencyjnym. 

2) Kopia wypisu z ewidencji gruntu. 

3) Zawartość ksiąg wieczystych. 
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