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uvYcrAG z oPERATU SZACUNKOWEGO

OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI

Adres lZielona G6ra ul. Moniuszki 16AJ47

Ksiega Wieczysta
KsiQga Weczysta nr ZGl A00108846/5 prowadzona paez SAd Rejonowy w

zielonej G6rze, Vl Wydzial Ksiqg Wieczystych.

Oznaczenie lokalu
Lokal mieszkalny nr 47 o powiezchni uzytkowej 151 ,38 m2 polozony jest na Vl
i Vll kondygnacji i sklada sie z czterech pokoi, kuchni, tazienki z Wc, pzedpo-
koju, garderoby i antresoli.

SKROCONY OPIS NIERUCHOMOSCI

Forma wladania Wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego

Opis nieruchomosci
na datq wizji lokalnej: lokal mieszkalny nr 47 polozony na Vl i Vll kondygna-
cji w budynku wielorodzinnym

Lokalizacja

Nieruchomos6 polozona .iest w Sr6dmiejskiej strefie miasta Zielona G6ra. Naj-
blizsze sqsiedztwo omawianej lokalizacji stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz
handlowo-uslugowa, oswiatowa i tereny zielone.
DoslQp do komunikacji miejskiej dobry.

Doslqp do nieruchomosci Dojazd do nieruchomosci drogq o nawierzchni asfaltowej.

DANE OOryCZACE OSZACOWANIA WARTOSCI

Cel oszacowania Dla potrzeb zabezpieczenia wiezytelnosci kredytodawcy

Warto66 rynkowa dla
aktualnego sposobu uzyt-
kowania (WR)

Wartosc rynkowa nieruchomosci lokalowej o przeznaczeniu mieszkalnym, we-
dtug stanu na dziei wizji lokalnej:

823 100 2t

slownie: osiemset dwadziescia trzy tysiace sto zbtych

Daty oszacowania Operat szacunkowy wykonano:
. w dniu 14 wze5nia 2014 roku,
. wedfug stanu na dzieri 11 wzesnia 2014 roku,
. w poziomie cen na dziei 14 wrzesnia 2014 roku,
. na podstawie wizji lokalnej z dnia 11 wze6nia 2014 roku.

Biuro Ustug Geodezyjnych i Wyceny NieruchomoSci Ryszard Wasilewski
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1. Dane formalno - Prawne

1.1 Zleceniodawca:

1.2 Przedmiot wyceny:

1.3 Zakres opracowania: okreSlenie wartoSci rynkowej nieruchomosci lokalo-
wej w stanie obecnYm.

1.4 Cel wyceny: U sta lenie wartosci nieruchomoSci pod zabezpiecze-
nie hipoteczne wiezytelnoSci.

1.5 Przepisy prawne i materialy pomocnicze wykorzystane do niniejszego
opracowania.

1.5.1 Przepisy prawne:

) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1 997r. o gospodarce nieruchomo6ciami (tekst jed-

nolity Dz. U. z2O14r. Poz. 518)
F Ustawa z dnia23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 zp62-

niejszymi zmianami)
> Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z daia 21 wrze5nia 2OO4r. w sprawie wyceny

nieruchomoSci i sporzqdzania operatu szacunkowego (Dz. U- Nr 207, poz.

2109 z po2nieiszym i zmianami)
) Ustawa zdnia2g sierpnia 1997r. prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. Nr72,

z 2002 r. poz. 665 z p62niqszymi zmianami)
i Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o ksiqgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity

Dz. U. z 2001r. Nr 124, Poz. 1361)
P Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wlasnosci lokali (tekst jednolity Dz. U. z

2000r. Nr 80, poz. 903 z p6zniejszymi zmianami)

1.5.2 Materialy pomocnicze:

o Standardy Zawodowe Rzeczoznawc6w Majqtkowych PFSRM - Warszawa 2004
. Operat ewidencji grunt6w miasta Zielona G6ra - obrqb nr 30
. lnformacje o nieruchomo(ci i cenach na rynku lokalnym udostQpnione przez Sta-

rostwo Powiatowe w Zielonej G6rze (rejestry sprzeda2y, kopie akt6w notarial-
nych), lokalne biura obrotu nieruchomo6ciami oraz baza wlasna

. Ustalenia zwizji lokalnei, przeprowadzonq 11 wrze5nia 2014r.
o Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego

1.5.3 Podstawy metodologiczne

. lnwestowanie w nieruchomosci" - praca zbiorowa pod redakciq Ewy Kuchar-
skiej - Stasiak, lnstytut Nieruchomosci VALOR, 1999 r.,

r. czEsc oGoLNA

GCM Sp. z o.o. w Warszawie.

Nieruchomo6c - lokal mieszkalny, polozony w Zielo-
nej G6rze pzy ul. Moniuszki 16N47.
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NiemchomoS6 lokalowa oolo2ona w Zielonej G6rze oqv ul' Moniuszki 164/41

. ,,System i procedury szacowania nieruchomosci" - Rvszard Cymerman' An-

drzej Hopfer, wvoawnictwo iachodnie Centrum Organizacji' Zielona G6ra

2oo3 r" 
rodej6cia Porownawczego -o ,,Wycena nieruchomo5ci ptzy zastosowanlu I

om6wienie standarOu wraz i przrlkladami zadan" - Mieczyslaw Prystupa'

PFSRM, Warszawa 2OO1 r',
o ,,lle jest warta nieruchomo66" - El2bieta Mqczyriska, Mieczyslaw Prystupa'

'kazimierzRygiel,POLTEXT,Warszawa2Oo4r'', 
-^r -^.J^, .

. ,,Wycena wirto6ci ryntowel' nieruchomosci". -. praca zbiorowa pod redakcjq- 
u;il; zdtek, wy.j;;;&o Uniwersytetu warmir,rsko - Mazurskieso, olsz-

tyn 2001 r.,
o ,,PodejScie porownawcze w szacowaniu nieruchomo6ci" - S Zrobek' M Bej'

foUinfennn Sp. z o.o., Olsztyn 2000 r'

. "Nieruchomo6ci. Definicje, tunkije i zasady wyceny" - MieczYslaw Prystupa'

KazimierzRygiel, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003 r''

o ,,Wycena nieruchomosci .2asaay i procedury'' - Ryszard Cymerman' Andzej

Hopfer, PFSRM, Warszawa 2005 r'

1.5.4 Daty istotne dla okre6lenia wartoSci nieruchomo6ci'

- stan nieruchomo6ci okreslono na dzierl oglqdzin - 11 wrze(nia 2014 r'

- stan prawny nieruchomo6ci na dzieri - 14 wrze1nia 2014 r'

_pzeznaczenienieruchomo5ciokre6lononadziefi-11wrzei;nia2014r.
- vvyc,enQ sporzqdzono - 14 wrzelnia 2013 r '

2. Opis nieruchomo6ci

2.1 Stan prawny nieruchomo5ci.

Przedmiotowa nieruchomosi lokalowa, polozona w Zielonej G6rze przy ul.

Moniuszki 16N47, sklada siq z:

- lokalu mieszkalnego o powierzchni u2ytkowej 151 ,38 m2

- do lokalu przynalizy kom6rka lokatorika o powierzchni 3,45m2

- ,dri"l, w'e wsp6luiytkowaniu wieczystym gruntu i w czg5ciach wsp6lnych'

wynoszqcego 41 1/1 0000
- !\itasciciblem przedmiotowej nieruchomosci lokalowej GoLDEN CAPITAL

MANAGMENT SP. z o.o. w Warszawie
Dia przedmiotowej nieruchomo6ci sqd Rejonorivy w Zielonei G6rze.Vl Wydzial

Ksiqg Wieczystych prowidzi ksiqgq wieczystq Nr ZGI E/00108846/5, w kt6rej w dzial

lll i lV nie zawiera wPis6w.

-t 
Wr*rlNG-"t o*"S"i Ryszard Wasilervski
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2.2 Charakterystyka nleruchomo5ci.

Zielona G6ra - miasto i gmina w zachodniej Polsce, siedziba sejmiku i marszalka
wojew6dztwa lubuskiego, starosty powiatu zielonog6rskiego oraz wladz gminy wiej-
skiej Zielona G6ra. w latach '1950-1998 miasto bylo stolicq wojew6dztwa zielonogor-
skiego. Razem z Sulechowem i Nowq Solq tworzq tzw. Lubuskie Tr6jmiasto.

Wedlug danych z 2OO2 toku, obszar Zielonej G6ry wynosi 5832 ha, w tym
2686 ha zalmulq lasy. Nie zalesiony obszar miasta jest niemal w calo6ci zabudowa-
ny. Obecnie miasto rozrasta sie poza granice administracyjne, intensywna zabudowa
wielorodzinna dociera do Przylepu i LQZycy. Miasto stara sie o powiQkszenie granic
miasta i wlqczenie czq6ci gminy Zielona G6ra.

Samo miasto liczy obecnie 117,5 tys. mieszkarlc6w, lecz wraz z zespolem
miejskim (aglomeracja Trojmiasto Lubuskie) liczy 176 tys. mieszkarlc6w. Zielona G6-
ra jest centrum obszaru zurbanizowanego, ktorego liczba ludno6ci wynosi 294304
mieszkaricow (dane z 2005, suma ludno5ci powiat6w zielonog6rskiego i nowosol-
skiego oraz pow. grodzkiego Zielona G6ra).

Zielona G6ra le2y na trasie drogi ekspresowej nr 3, bqdqcej czq6ciq miqdzyna-
rodowej trasy E65 otaz na trasie linii kolejowej C-E 59 (Odzariska Magistrala Kole-
jowa) wchodzqcej w sklad transeuropejskich korytarzy transportowych TEN, objqtej
umowq AGTC. W pobli2u miasta znajduje siq Port lotniczy Zielona G6ra - Babimost.
Przez miasto przechodzq drogi krajowe 53, DK27, DK32 oraz wojew6dzkie DW280,
DW281 , DW282 i DW283. Miasto posiada r6wnie2 siei obwodnic. Polnocny odcinek
obwodnicy jest nazywany Trasq Polnocnq.

Biuro Uslug Geodezyjnych i Wyceny Nieruchomo3ci Ryszard Wasilewski
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Ogromnq zalelq Zielondl G6ry jest jej usytuowanie w sieci komunikacyjnej'

tvtiasto tJzy nieomal na skzvzowaniu ririeaiynarooowv-ch szlak6w 9r-99:Y"l,ij"l"-
jo*Vcn feclecych Skandynawiq z poludniem-Europy i Warszawq z Berllnem Nleopo-

h"i2i"r"""r b'ory pzeoi6gae obori" ponad 200 km autostrad: 42 Pary2-Moskwa' A3

Szczecin-Prag a oraz A4 Bruksela-Kij6w
Stolice Srodkowego Nadodzi dzi"li od Berlina 160 km, od Pragi 290 km' od

poznania 13b, od wrocliwia 160 km, a od warszawy 413 km. odwiedzajqcy miasto

,ogqtuk,"korzysta6zdw6chlotniskPortuLotniczegowBabimo6cie-orazlotniska
ipoltb*o-Oyspozycyjnego w Przylepie, kt6re dzieli od centrum tylko 5 km Zielona

d6ra jest bardzo otwarta dla wszystkich inwestor6w'
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Budynek, w kt6rym znajduje sie przedmiot wyceny zlokalizowany jest pzy uli-

cy Moniusiki w Zielonej G6ze. Przedmiotowa nieruchomos6 polo2ona jest w strefie

SrOOmielst<ie; miasta. Nieruchomo56 polozona jest wewnEtrz terenu zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej. Ulica jest ulicq o nawierzchni utwardzonej (asfalt). Do

nieruchomo5ci jest dogodny dostQp od strony ul. Moniuszki.

W niedu2ej odleglo6ci zlokalizowane sq obiekty podstawowej sieci handlowo -
uslugowej. Do najblizszego przystanku komunikacji publicznej jest ok. 100 m. W nie-
du2ej odleglo5ci od budynku, w kt6rym znajduje sig wyceniany lokal znajdujq siq
obiekty oSwiatowe.
Viniamia Home - ll etap - to kontynuacja inwestycji pzy ul. Moniuszki. W jej ramach
powstanie budynek 164 o interesujqcej architekturze. Najwiqkszq zalel4 inwestycji
jest lokalizacja - polozenie na pograniczu centrum miasta Zielona G6ra, w niedale-
kiej odleglo5ci od Starego Rynku. W pobli2u znajduiq siq szkoly, przedszkola, sklepy'
galeria handlowa.
Bezpo6rednio przy budynku zlokalizowano parking dla mieszkaric6w.

W oparciu o wywiad terenowy ustalono, 2e nieruchomo6i gruntowa, na kt6rej
znajduje siq budynek z wycenianym lokalem mieszkalnym wyposazona jest w insta-
lacje energetycznq, wodociqgowq wody cieplej i zimnej, kanalizacjq, CO, gazowq,

telefoniczne.
Teren jest plaski, dostepnose komunikacyjna bardzo dobra, otoczenie budyn-

ku jest w trakcie zagospodarowywania (chodniki, trawniki, lawki).
W studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania pzestzennego mia-

sta Zielona G6ra zatwierdzonego uchwalq XXVllU392/08 Rady Miasta Zielona G6ra
w dniu 19 sierpnia 2008 r. nieruchomo6c, na kt6rej znajduje siq przedmiot wyceny,
przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW.

Lokalizacja nieruchomoSci dla wyznaczonej f unkcj i korzystna.

Biuro Uslug Geodezyjnych i W.vceny Nicruchomo6ci Ryszard Wasilewski
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Lokalizacja szacowanei nieruchomo5ci

2.2.1. Opis budynku

Budynek, w kt6rym ma znajdowai siq szacowany lokal mieszkalny ma Vll
kondygnacji nadziemnych oraz 1 podziemnq, w kt6rej znajdujq sie piwnice lokator6w
oaz garulze. Budynek wybudowany jest w technologii tradycyjnej. Na parterze bu-

dynku znajdujq sie lokale handlowo-uslugowe

l
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Konstrukcja

schody

Dach

Nien.rchomodi tokalowa Inlozona w Zielonej Gdrze przy ul. Moniuvki 164"/41

lawy fundamentowe - 2elbetowe z betonu B20 zbrojone,
Sciany pzyziemia z bloczk6w betonowych,
Sciany konstrukcyjne - z bloczk6w silikatowych M-24,
Sciany dzialowe - z plyt PROMONTA
stropy - prefabrykowane, kanalowe,
2elbetowe, wylewane typu FILIGRAN
tynki - gipsowe,
stropodach wentylowany, kMy papa termozgrzewalnq,

drzwi do lokali - drewniane, gladkie, ant@amaniowe
elektryczna,
co,
kanalizacja,
wodna - ciepla i zimna woda,

Klatki schodowe biegi i podesty - plytki gresowe antypo5lizgowe,
Stolarka otworowa wejScie gl6wne - drzwi z PCV,

stolarka okienna z profili PCV,

lnstalacje

winda
Stan budynku ocenia sig jako bardzo dobry.
Budynek oddany do u2ytkowaniaw 2O'14 r.

Biuro Ustug Geodezyjnych i Wyceny Nieruchomo6ci Ryszard Wasilewski
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2.2.2. CharaKerystyka lokalu mieszkalnego nr 47

Uklad pomieszczen bardzo funkcjonalny.
- konstrukcja jak caly budynek,
- instalacje: energetyczna, kanalizacyjna, wodociqgowa, CO, telefoniczna, te-

lewizyjna, internetowa,- powierzchnia u2ytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 151 ,38 m2

- przedmiotowy tot<at sklada siq czterech pokoi, pzedpokoju, lazienki z WC,
garderoby i antresoli,

- standard wykoticzenia lokalu - bardzo wysoki,
- Sciany gladkie - malowane, czeSciowo oblozone glazurq,

- podlogi - panele podlogowe oraz plytki ceramiczne,
- wyposa2enie lazienki, WC oraz kuchni - bardzo dobry standard,
- dzwi wewngtrznych typowe plytowe drewniane,
- lokal znajduje siq na Vl i Vll kondygnacji.

Bnno Ustug Geodezyjnych i Wyrceny NieruchomoSci Ryszard Wasilewski
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il . czEsc PoDSTAWOWA

1. OkreSlenie sposobu wyceny, wyb5r podej5cia, metody i techniki wyceny,
uzasadnienie.

1.1. Wyb6r sposobu szacowania:

W opracowaniu pzyjqto nastepujqce zalozenia.

/ Definicja wartoSci nieruchomo6ci przyigta zostala wg krajowych zasad wyce-
ny,

/ Funkcja nieruchomo6ci jest zgodna z wytycznymi planu zagospodarowania
przestrzennego,

/ Kontynuacja obecnej funkcji nieruchomoSci jest uzasadniona i mo2liwa,

/ Wystqpuiq okre6lone ograniczenia w zabudowie wynikaiqce z planu zagospo-
darowania przestrzennego,

/ Elementy nie zbadane i ukryte nie maiq wplywu na warto6i nieruchomo6ci.
W trakcie realizacji wyceny oparto siq ponadto na zasadzie najefektywniejsze-

go i najlepszego wykorzystania. Pey tym zalozeniu, wyceniajqcego nie mo2e intere-
sowad fakt, 2e wla6ciciel lub pzyszly inwestor (nabywca) nie posiada zdolno6ci, po-
trzeb czy tez mo2liwo6ci wykorzystania potencjalu danej nieruchomo5ci w spos6b
maksymalnie ekonomiczny.

Wedlug przepis6w zawartych w ustawie o z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomoSciami (tj. Dz. U.22014 roku poz. 518) oruz w oparciu Rozpo-
rzqdzenie Rady Ministr6w z dnia21 wrze6nia 2OO4r. w sprawie wyceny nieruchomo-
Sci i sporzqdzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, po2.2109 z p6zniejszymi
zmianami) i zgodnie z Powszechnymi Krajowymi zasadami Wyceny warto6i nieru-
chomo6ci przeznaczonel na cele mieszkaniowe winna by6 oszacowana jako warto6c
rynkowa.

Warto6c rynkowq nieruchomoici jest to najbardziej prawdopodobna cena
mo2liwa do uzyskania na rynku nieruchomoSci przy przyjqciu nastgpujqcych zalozeh

. strony umowy sq od siebie niezale2ne i dzialaiq w spos6b racjonalny, maiq
stanowczy zamial zawarcia umowy,

. sq Swiadome wspolistnieiqcych okolicznosci maiqcych wplyw na wartoS6 nie-
ruchomoSci,. uplynql okres niezbgdnego wyeksponowania nieruchomosci na rynku ptzy za'
stosowaniu odpowiedniej reklamy oraz czas jest wystarczajqco dlugi do wyne-
gocjowania warunk6w umowy, biorqc pod uwagg charakter nieruchomo5ci i

stan rynku.
WartoSi rynkowq nieruchomo5ci lokalowej zgodnie z KSWPI przy przyjqciu

aktualnego sposobu u2ytkowania (WR)
W praktyce stosuje siQ kilka podej66 okre6lania warto6ci rynkowej nierucho-

mo6ci, WartoSd nieruchomo6ci szacowana podejSciem por6wnawczym lub podej-

Sciem dochodowym w spos6b najbardziej zblizony okre6la wartoSd rynkowq nieru-
chomo6ci zgodnie z KSWP1 przy przyjqciu aktualnego sposobu u2ytkowania (WR)

Na podstawie szczegolowej analizy ustaleri wynikajqcych z przepis6w praw-
nych, podanych w punkcie ,,podstawa prawna", celu szacowania nieruchomo6ci oraz

l4
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dokonanej analizy rynku nieruchomoSci o podobnym przeznaczeniu i funkcji do
oszacowania warto6ci nieruchomo5ci wybrano:

podei6cie por6wnawcze - stosuiac metode por6wnania parami.

Wycena pzedmiotowej nieruchomosci wymaga okreslenia warto6ci rynkowej
(WR). Warto66 rynkowq nieruchomo6ci stanowi najbardzie.i prawdopodobni jej c.-
na, mo2liwa do uzyskania na rynku, okre6lona z uwzglgdnieniem cen transakcyj-
nych przy przyjgciu nastqpujqcych zalo2e6

przymusowel

na rynku i do

Biorqc pod uwagq wymogi prawne wyceny, stan lokalnego rynku obrotu
nieruchomo5ciami oraz rodzaj nieruchomo6ci, w celu znalezienia wartosci naj-
bardziej prawdopodobnej, mozliwej do uzyskania na rynku nieruchomo5ci zasto-
sowano:

- wyceng nieruchomo6ci po zrealizowaniu inwestycji, W2 warto66 nierucho-
mo6ci zabudowanej - budynek mieszkalny: podej6cie por6wnawcze metodg
porownawczq,

- wycene nieruchomo5ci w aktualnym stanie zainwestowania Wl pzyjqto war-
to6i dzialki gruntu w cenie zakupu powiqkszonq o dotychczasowe zainwe-
stowanie na gruncie.

1.2 Zasady wyceny

Podejscie por6wnawcze (zgodnie z art. 153. ustawy o gospodarce nierucho-
moSciami), polega na okre6leniu warto6ci nieruchomo6ci ptzy zaloleniu, ze wartoSi
ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomo6ci podobne, kt6re byly przed-
miotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje sie ze wzgledu na cechy rozniqce nie-
ruchomo6ci podobne od nieruchomo6ci wycenianej oraz uwzglqdnia sig zmiany po-
ziomu cen wskutek uplywu czasu. Podej6cie stosuje siq, jezeli sq znane cechy nie-
ruchomo5ci podobnych do nieruchomo6ci wycenianej.

Proces wyceny odwzorowuje aktualny stan rynku, tzn. silq podazy i popytu na
dany typ nieruchomoSci. Metoda por6wnawcza wyceny nieruchomoSci, pzy spel-
nieniu zasad zawartych w pzepisach i metodologii wyceny, daje najwiqksze praw-
dopodobieristwo oszacowania warto5ci nieruchomoSci, odpowiadajqcej najbardziej
prawdopodobnej cenie mozliwej do uzyskania na rynku obrotu nieruchomo5ciami.
Zgodnie z zasadq substytucji, racjonalny nabywca nie zaplaci za wycenianq nieru-
chomo5i wigcej ni2 wynoszA ceny, na tym samym rynku, w tym samym czasie, za
nieruchomo5i odznaczalqq sig podobnymi cechami, co nieruchomoSc wyceniana.

Dla okre5lenia warto6ci rynkowej nieruchomo6ci lokalowej zastosowano me-
todq por6wnawczq. Procedura okre6lania wartoSci przy zastosowaniu metody po-
r6wnawczej jest nastqpujqca:

- zdefiniowano rynek, na kt6rym zlokalizowana jest wyceniana nieruchomo5d,
okre5lono cechy rynkowe wplywajqce na wartoS6 nieruchomoSci na lokalnym
rynku oraz zdiagnozowano wycenianq nieruchomo5d pod wzglqdem tych
cech,

- dokonano analizy i wyboru kilku nieruchomo5ci podobnych do wycenianej,

- strony umowy byly od siebie niezale2ne, nie dzialy w sytuacji
oraz mialy stanowczy zamiar zawarcia umowy,

- uplynql okres niezbgdny do wyeksponowania nieruchomo6ci
wynegocjowania warunk6w umowy
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kt6re byly przedmiotem obrotu rynkowego okre5lajEc ich cechy,- zestawiono nieruchomo6ci por6wnujqc ich cechy z nieruchomosciq wycenia_
nq, wprowadzajEc korekty,

- ustalono warto66 nieruchomosci wycenianej w funkcji korekt z por6wnall w
poszczeg6lnych parach nieruchomosci por6wnywanych, jako Sredniq wazonq
wynikow uzyskanych z por6wnan.

2. Ustalenie wyniku szacowania

Wybrane transakcje nieruchomoSci

Lp. Polo2enie Powierzchnia w
m2

Data sprzedaiy Cena za 1 m2
wzl

1 Pl. Matejki 129,8 01.20'14 5350
2 Os. Czarkowo 60,8 05.2013 4600
3 Os. Zastalowskie 58,4 10.2012 4700
4 Os. Mileniine 53,2 05.20'13 5100
5 ul. Waszczyka 67,8 06.2013 4950
6 Os. Zacisze 52,O 07 .2013 5000

Os. Lesne 98,2 12.2013 5470
8 Os. Winnica 61 ,2 01 .2014 5030
9 ul. Waszczyka 58,0 03.2013 s500

10 Os. Zacisze 61 ,2 03.2013 5000
11 Os. Zacisze 48,3 06.2013 4600
12 Os. Le6ne 54,9 06.2013 4780
13 ul. Waszczyka 84,7 02.2014
'14 Os. Lesne 83,5 12.2012 5030

Dla dokladniejszego zbadania tendencji i zale2no1ei rynkowych pzeanalizo-
wano ostatnie dwa lata poprzedz4qce wycene. Wykaz wybranych. transakcji, cha-
rakterystyke nieruchomo6ci, uzyskane ceny z daty transakcji zestawiono w powy2-
szej tabeli.

2.1 Koreka ceny jednostki odniesienia obiek6w por6wnania z uvnzglednieniem
trendu czasowego

Z analizy rynku obrotu wynika, 2e w ciqgu ostatnich dw6ch lat w segmencie
nieruchomosci lokalowych o przeznaczeniu mieszkalnym zaobserwowano stabiliza-
cie cen transakcyjnych, co potwierdza wywiad przeprowadzony w biurach obrotu nie-
ruchomosciami. Zaobserwowai mozna zmniejszonq aktywnosi transakcji kupna
sprzedaZy w tym segmencie nieruchomo6ci. Spowodowane jest to ogolnq sytuacjq w
kraju jak r6wnie2 zaostrzaniem polityki kredlowej prowadzonej przez banki. Od po-
lowy 2010 r. nastqpila stabilizacja cen nieruchomosci, a wydlu2yl sig okres oczeki-
wania na kupujqcego. Majqc na uwadze powy2sze, ustalenia, uwzglgdniajqc okres
badania cen transakcyjnych, w niniejszej wycenie zrezygnowano z korekty cen
transakcyjnych.

2.2 Okre6lenie warto5ci brzegowych

Do okre5lenia warto6ci brzegowych przyjeto (transakcje skrajne oraz z dat
powyzej 2 lat pominieto):
Cena max. = 55OO zllm2

Biuro Uslug Geodezyjnych i Wyceny NieruchomoSci Ryszard Wasilewski
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Cena min. = 4600 zllm2
RS2nica cen AC = Cmax - C min
AC = 900 zt

Przyjgto, ze wartoS6 rynkowa wycenianej nieruchomo6ci znajdzie siq pomiq_
dzy cenq minimalnq a cenq maksymalnq, jakie uzyskano na rynku w okresie badania
cen, czyli:

Cmin<Wn<Cmax

Bezwzglgdna wartos6 lACi stanowi zakres kwotowy poprawek w procedurze
por6wnania nieruchomo5ci wycenianej z nieruchomo6ciami por6wnania.

2.3 OkreSlenie cech wplywajqcych na wartos6 nieruchomo6ci

Na podstawie analizy rynku nieruchomo5ci, preferencji nabywc6w, okre6lono
cechy rynkowe oraz ich wplyw na wartosi nieruchomosci. Analiza rynku wykazala.,
2e na ceny rynkowe na rynku lokalnym w analizowanym segmencie nieruchomoSci,
wplywaly nastgpujqce cechy i mialy one odpowiedni, procentowy wplyw na ce-
nq/wartoSi.

Gechy wplywajqce na warto66 nieruchomo6ci

2.4 Dob6r skali ocen

Na potrzeby wyceny w ramach ustalonych cech rynkowych, przyjqto nastQpu-
jqcq skalq ocen i warto6i wag.

Skala ocen

t7

Lp. Cecha % udzial
1 Lokalizacja i sqsiedztwo 2A Yo

2 stan techniczny lokalu 30 o/o

Standard wykoiczenia lokalu 20 o/o

3 Powierzchnia lokalu 10 o/o

4 Kondygnacja 10 0k

5 FunkcjonalnoSi 10 "/o
SUMA 100 Yo

Lp. Cechy r6inicujAce (grupy cech) Lqczny zakres
kwotowy cechy

(zO

Ocena Poprawka (zl)

,| Lokalizacja i sqsiedztwo 180,00
dobra 180.00
Srednia 90,00
zla 0.00

2 Stan techniczny lokalu 270,00
b. dobry 270.00
dobry 180,00
przecigtny 90,00
zlv 0.00

3 Standard wykoriczenia lokalu 180,00
b. dobrv 180.00
standardowy 90.00
przecietny 0,00

3 Powierzchnia lokalu 90,00
mala (do 40 m) 90,00
Srednia (40 - 80 m) 45.00
duza powyzei 80 0,00
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2.5 Wycena warto5ci nieruchomosci

Opis procedury wyceny przedstawiono w pkt. 1.1, 1.2. Do por6wnai przyjeto
trzy nieruchomo5ci o najbardziej podobnych do wycenianej nieruchomosci cechach,
kt6re byly przedmiotem obrotu (nieruchomo66 nr 1- A, nr 7 - B, nr 13 - C).

Opis nieruchomo5ci przyjgtych do analizy por6wnawczej

NieruchomoSd A:
Polozona w Zielonej Gorze przy Pl. Matejki w budynku wielorodzinnym. poloZenie
podobne do nieruchomoSci wycenianej. Lokal o powierzchni u2ytkowej 129,8 m2,
polo2ony jest na trzeciej kondygnacji. Wykoriczenie o bardzo dobrym standardzie,
funkcjonalno6d dobra. Nieruchomo6d polo2ona przy ulicy. Transakcja wolnorynkowa,
cena transakcji - 5350 zllm2, data transakcji styczefi 2014r.

Nieruchomo66 B:
Polo2ona w Zielonej Gorze na Os. Le6nym w budynku wielorodzinnym. Polo2enie
podobne do nieruchomoSci wycenianej. Lokal o powierzchni uzytkowej 98,2 m2, po-
lozony jest na carvartej kondygnacji. Wykoriczenie o bardzo dobrym standardzie,
funkcjonalno6i dobra. NieruchomoSi nieco oddalona od ulicy. Transakcja wolnoryn-
kowa, cena transakcji - 5470 zllm2, data transakcji grudzieh 2O13r.

Nieruchomo56 C:
Polo2ona w Zielonej G6rze przy ul. Waszczyka w budynku wielorodzinnym. Polo2e-
nie podobne do nieruchomo5ci wycenianej. Lokal o powiezchni u2ytkowej 84,7 m2,
polo2ony jest na czwartej kondygnacji. Wykoriczenie o bardzo dobrym standardzie,
funkcjonalno56 dobra. Nieruchomo6i oddalona od gl6wnej ulicy. Transakcja wolno-
rynkowa, cena transakcji - 5490 zllm2, dala transakcji luly 2014r.

Spos6b oszacowania warto6ci tynkowej nieruchomo6ci metodq por6wnawczq
przedstawiono w arkuszach kalkulacyjnych wyceny warto6ci rynkowej (ponizsze ta-
bele).

Ocena, por6wnanie nieruchomosci wycenianej i nieruchomogci A, B, C - ocena cech

l8

4 Kondygnac.ia 90,00
dobra 90,00
pzecigtna 45,00
sla ba 0,00

5 Funkcjonaln056
90,00 dobra 90,00

przecietna 45,00
slaba 0,00

Lp. Cechy Waga cechy Nierucho-
mo56 wyce-

niana

Nieruchomogci przviete do por6wnania
Nierucho-

mos6 A
Nierucho-
mo56 B

Nierucho-
mo56 c

1 Lokalizacja i sqsiedz-
two

20 dobre dobre dobre dobre

2 Stan techniczny lokalu JU b. dobrv b. dobry b. dobry b. dobry
3 Standard wykoiczenia 20 b. dobry b. dobry b. dobry b. dobry
4 Powiezchnia lokalu 10 Srednia Srednia Srednia Srednia
5 Kondyqnacja 10 pzeciqtna p.zecielna pzecietna pzecietna
6 FunkcionalnoS6 10 dobra dobra dobra dobra



Nicmchonoii lokalowa ooloZona w i4elonej G6rze orzv ul. Moniuszki 164/41

Zestawienie nieruchomosci wycenianej z nieruchomosciA A

Zestawienie nieruchomo5ci wycenianej z nieruchomosciq C

2.6 Obliczenie warto5ci nieruchomosci wycenianej

19

Lp. Cechy Waga
cechy

%

Nierucho-
mo56 wyce-

niana

Nierucho-
mo56 por6w-

nawcza A

Zakres kwo-
towy

(AC x waga)
(zO

Poprawka
(zl)

1 Lokalizacia i sasiedztwo 20 dobre dobre 180.00 0,00
2 Stan techniczny lokalu 30 b. dobry b. dobry 270,00 0,00
3 Standard lokalu 20 b. dobry b. dobry 180,00 0,00
3 Powiezchnia lokalu 10 Srednia 6rednia 90,00 0,00
4 Kondygnacja 10 przecietna pzeciQtna 90,00 0,00
5 FunkcjonalnoSi 10 dobra dobra 90,00 0,00

Suma poprawek 100 900,00 0,00

Zestawienie nieruchomo5ci wycenianej z nieruchomo5ci4 B

Lp. Cechy Waga
cechy

%

Nierucho-
mo56 wyce-

niana

Nierucho-
mo56 por6w-

nawcza A

Zakrea kwo-
towy

(AC x waga)
(20

Poprawka
(20

Lokalizacia i sasiedztwo 20 dobre dobre 180,00 0,00
2 Stan techniczny lokalu 30 b. dobry b. dobry 270,00 0,00
3 Standard lokalu 20 b. dobry b. dobry 180,00 0,00
3 Powiezchnia lokalu 10 Srednia Srednia 90,00 0,00
4 Kondygnacja 10 pzeciQtna pzecietna 90,00 0,00
5 FunkcionalnoSe 10 dobra dobra 90,00 0.00

Suma poprawek 100 900,00 0,00

Lp. Cechy Waga
cechy

%

Nierucho-
mo56 wyce-

niana

Nierucho-
mo66 por6w-

nawcza A

Zakres kwo-
toivy

(AC x Yvaga)
lzll

Poprawka
(zl)

Lokalizacia i sasiedztwo 20 dobre dobre 180.00 0,00
2 Stan techniczny lokalu 30 b. dobrv b. dobry 270,00 0,00
3 Standard lokalu 20 b. dobry b. dobry 180,00 0,00
3 Powiezchnia lokalu 10 Srednia Srednia 90,00 0,00
4 Kondygnacja 10 pzeciQtna pzecietna 90,00 0,00
5 FunkcjonalnoSi 10 dobra dobra 90,00 0,00

Suma popravvek 100 900,00 0,00

Lp. NieruchomoSci por6wnywane Uzyskane warto6ci
1 V\k (+-) A 5350,00 - 0,00 = 5350,00 zYm2
2 \ lx(+-) B 5470,00 - 0,00 = 547O,OO zAm2

\A/x (+-) C 5490,00 - 0,00 = 549O,0O zvm2
4 Wsp6lczynnik E O o/o

5 Wartosc nieruchomosci w zYm2 5437,00 z m2

2.7 Wyniki wyceny wartoSci

Do obliczeh nie wprowadzono wspolczynnika E .

Wn lroraq = 151 ,38 x 5437,00 zllm2 = 823.O53,O0 zl
Przyjgto:
\ryn (stan obecny tokarul = 823.'100,00 zl

Biuro Ustug Geodezyjnych i Wyceny NieruchomoSci Ryszard Wasilewski
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3. Okre5lenie wartoSci nieruchomo5ci dla wymuszonej sprzedaZy

Warto66 rynkowa dla wymuszonej spzeda2y oznacza warto6i rynkowq przy
uwzglednieniu zalo2enia, 2e istniejq ograniczenia czasowe lub inne dla sfinalizowa-
nia transakcji, kt6re nie mogq by6 uznane za wyslarczalqce lub rozsqdne okresy
marketingu lub wynegocjowania spzedazy. Jest to kwota pieniezna, ktorq mozna
otzymae z tytulu spzedazy nieruchomosci w ptzypadku, gdy spzedajqcy dziala pod
przymusem oraz w czasie, kt6ry jest zbyt kr6tkim, dla spelnienia wymogu odpowied-
niego eksponowania nieruchomosci na rynku zawartego w definicji wartosci rynko-
wej.

Przy okre6laniu wartoSci dla wymuszonej sprzedaZy nale2y wziqc pod uwagg,
2e zbryca znajduje siQ w sytuacji przymusowej, co powoduje, ze czas eksponowania
nieruchomoSci na rynku jest zwykle zbyt kr6tki, aby uzyskad cene rynkowq.

WartoSc rynkowq dla wymuszonej sprzeda2y okreSlono wg wzoru:

\AAy'i/S = Wx k

gdzie:
\AM/S - warto6i rynkowa dla wymuszonej sprzeda2y;
W - warto5c rynkowa nieruchomo5ci okre5lona w podejSciu por6wnawczym;
k - wsp6lczynnik uwzglqdniajqcy ograniczenia czasowe dla sfinalizowania transakcji

kupna - sprzeda2y okre6lony na poziomie 0,9 na podstawie analizy transakcji zre-
alizowanych w postQpowaniach egzekucyjnych na rynku lokalnym i rynkach sq-
siednich, dotyczqcych nieruchomo5ci lokalowych o peeznaczeniu mieszkalnym.
Uznano, ze w przypadku szacowanej nieruchomo6ci dziesiecioprocentowa obni2-
ka ceny z tytulu niewystarczajqcego czasu ekspozycji na rynku spelniac bqdzie
wymagania definicji wartoSci dla wymuszonel sprzeda2y. Tak niewielka obni2ka
warto6ci wynika z malej powierzchni lokalu i atrakcyjnej lokalizacji nieruchomoSci
na tle rynku regionalnego.

Warto6c nieruchomosci dla wymuszonej sprzeda2y wg stanu na dziefi ogledzin wy-

nosi:

\ Alr/S - 823 100 x O,9 = 740 790 zl

4. Okre5lenie koficowej warto5ci nieruchomo6ci.

Warto5i rynkowa nieruchomo5ci lokalowej (stan obecny) polozonej w Zielonej G6rze
przy ul. Moniuszki 16N47 wynosi:

823 100 zl

(slownie: osiemset dwadzieScia tny tysiqce sto zlotych)

Warto6d dla wymuszonej speedazy nieruchomo6ci lokalowej polozonej w Zielonej
G6rze przy ul. Moniuszki 164,/47 wynosi:

740 800,
(slownie: siedemset czterdzie$ci tysigcy osiemset ztotych)

Biuro Ustug Geodezyjnych i Wyceny NieruchomoSci Ryszard Wasilewski
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Operat niniejszy zostal wykonany w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z
tego jeden egzemplaz pozostaje w archiwum rzeczoznawcy.

Opracowal:

Zielona Gora, czenviec 2014 rok.

Z qczaiki:

2t

5. Ocena wiarygodnosci otrzymanej warto6ci

wartosi rynkowa nieruchomosci lokalowei (stan obecny) polozonej w Zielonej G6rze
pzy ul. Moniuszki 16N47 wynosi:

823 100 PLN

Biorqc pod uwage aktuarny poziom cen na rynku nieruchomosci, wielko6c po-
wierzchni u2ytkowej budynku, standard budynku i funkcjonalnosC oszacowanq war-
tosc mo2na uznac za adekwatnq w stosunku do sytuacji na rynku nieruchomosci.
oszacowana warto56 miesci sig w pz.edziale cenowym- okresionym dla lokalnego
rynku nieruchomo6ci.
okreslona wartosi nieruchomosci odarvierciedla stan rynku w dniu wyceny i odpo-
wiada cenie, jakq mo2na uzyskac przy zawarciu umowy kupna - spzeda2y-zaklada-
iqc, 2e w czasie negocjowania umowy ceny nie ulegly zmianie. okreslona wartos6
rynkowa nie obejmuje podatk6w i oplat, jakie potencjalny nabywca zobowiqzany jest
zaplaci(,, a w szczegolnosci podatku VAT. okreslona wartos6 nie jest wartosciq-dla
wymuszonej sprzedazy, kt6rej wysoko6c zale?y od czasu potrzebnego do windykacji
i ptzyjQtego przez kredytodawcq poziomu ryzyka.

III. KLAUZULE I OGRANICZENIA

o Niniejszy operat szacunkowy sporzqdzony zostal zgodnie z przepisami prawa,
Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, a takze zgodnie ze stanem faklycz-
nym i prawnym,

. opracowanie nie mo2e byd wykorzystane do 2adnego innego celu ani2eli okreslo-
ny w opracowaniu,

. Wykonawca operatu nie pozostaje w 2adnym stosunku osobistym lub slu2bowym
z wlaicicielem, zamawiajqcym; otrzymywane wynagrodzenie nie jest uzaleznione
od wysoko6ci okre6lanej wartoSci nieruchomo5ci,

. Rzeczoznawca nie jest odpowiedzialny za wady ukryte wycenianej nieruchomo6ci,. Ocena stanu technicznego wycenianego budynku zawatla w opracowaniu nie
stanowi jego ekspertyzy technicznej,

o Niniejszy operat nie mo2e przesqdza6 o wysoko6ci udzielanego kredytu.
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4CY OBSZARYZALACZNTK NR 1DO OPERATU SZACUNKOWEGO OKRESLAJACY OBSZARY
RyzyKA zwrAzANE z r\rmRUCEoMosCIA B{D4C4 PRZEDMIOTEM WYCE-

trY.

Zgodn\e ze standardem KSWS 3 ,,Wycena dla zabezpieczenia wierzytelnoSci" rzeczoznaw-

ca majEtkowy ma obowiqzek, na podstawie dostgpnych Zrodel informacji i znajomo(ci rynku,
wskazad obszary ryzyka zwi4zanego z nieruchomo6ci4, jako przedmiotem zabezpieczenia, w
tym z przewidy.wanymi zmianami na danym rynku nieruchomoSci oraz ryzykiem zwi4zanym
z ocen4 darej nieruchomo5ci przez inwestorow wraz z og6ln4 opini4 na temat uptywu po-

wyzszego na poziom warto3ci wycenianej nieruchomo6ci w przyszlo6ci. UwzglgdniajEc wy-
mogi stawiane rzeczoznawcy maj4tkowemu przy sporz1dzaniu operatu szacunkowego, naleZy

ujawni6 poznane w trakcie szacowania nieruchomo3ci okolicznoSci ograniczaj4ce jej przydat-
noS6 dla zabezpieczenia wierzytelnoSci.

z stanem

Na podstawie dostgpnej dokumentacji o stalie prawnym przedmiotowej nieruchomoSci rze-

czoznawca maj4tkowy stwierdzil, Ze nieruchomoSi posiada uregulowany stan prawny. Infior-
macje zawarte w ksigdze wieczystej oraz innych dostgpnych dokumentach s4 zgodne, co do

zawarrych w nich danych o nieruchomo6ci. Prawo do nieruchomoSci jest bezsporne, nie wy-
stgpuj4 niezgodnoSci. W zwiqzku z powyzszym nie wystgpuje ryzyko w tym zakresie.

z Drawamr. noszczenramr r do nieruchomoSci.

Na podstawie zapis6w w dziale III ksiggi wieczystej oraz udostgpnionych Zr6del informacji
rzeczoztawca maj4tkowy stwierdzil, i2 nieruchomoSi nie jest obci42ona 2adnymi prawami,
roszczeniami i ograniczeniami, kt6re *plywalyby na wa(o56 nieruchomoSci a tym samym
zwigkszalyby ryzyko pelnego dysponowania nieruchomoSci4 na danym rynku nieruchomoSci
i uniemo2liwialb y jq sprzeda:Z.

Ryzyko zwi4zane z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestnzenne-
o warunkach zabudowy.

Planowany spos6b zagospodarowania i u2ykowania nieruchomo6ci jest zgodny
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego. Na podstawie zdo-

bytych informacji podczas procesu szacow ania rzeczoznawca maj4tkowy nie posiada dodat-
kowej wiedzy, co do istnienia jakichkolwiek przeslanek rvriEzanych z istnieniem ryzyka
zmiany planu zagospodarowania dotycz4cego przedmiotowej nieruchomo5ci i jej otoczenia
mog4cych wplyn4i na jej wartoSc.

ko ZE stanem nieruchomoSci

Na podstawie informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej rzeczoznawca maj4tkowy nte

wnosi zastrzezeri, aby stan techniczny nieruchomoSci uniemo2liwial jej dalsze funkcjonowa-
nie i mial negatl.r,vny wplyw na przydatno6i jako dobre zabezpieczenie wierzltelno6ci banku.

22
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Nieruohomosi lokalowa polozorla w Zielonei G6rze przy ul. Moniuszki 16A/41

z brakiem do

NieruchomoSi bgdqca przedmiotem wyceny posiada bezpo5redni dostgp do drogi publicz-
nej. W zwi4zku z poryzszym nie wystgpuje ryzyko w tym zakresie.

ko Z nieruchomoSci.

NieruchomoS6 bgdqca przedmiotem wyceny charakteryzuje sig dobr4 plynnoSci4. Czas eks-
pozycji na rynku wynosi od 3 do 12 miesigcy. Przedmiotowa nieruchomoii nale2y do grupy
nieruchomoSci, na klore jest umiarkowany popyt. t okalizacja nieruchomo3ci jest korzyst-
na. Na analizowanym rynku lokalnym wystgpuje umiarkowane zainteresowanie kupnem
i sprzedu;4 nieruchomo6ci podobnych. Rodzaj nieruchomo3ci - (nieruchomo56 lokalowa)
nie wptywa na plynnoSi nieruchomoSci.

nieruchomoSci

Na podstawie dostgpnych zrodet informacji rzeczozrawca maj4tkowy nie stwierdzil istnienia
jakichkolwiek przeslanek zwiyanych z istnieniem ryzyka wywlaszczenia przedmiotowej
nieruchomoSci na podstawie przepis6w Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moSciami
DOKLADNA ANALIZA OBSZARoW RYZYKA POZWOLILA RZECZOZNAWCY
MAJ,4TKOWEMU STWIERDZIC,, IZ NIERUCHOMOSC BqDACA PRZEDMIO.
TEM WYCENTY Jf,ST PRZYDATNA W STOPNIU DOBRYM JAKO ZABEZPTE-
CZENIE WIERZYTELNOSCI BANKU.

Zielona Gora, 12 wrzeinia 2074 r.
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ioklad!.! Dzi!{l:O Qziall-sp DzialII Dzial ttt pziallv
OZNACZENIE KSIEGI WIECA/STE'

Rubryka O.1 - tnformacie pod3tawoue
Numer i nazwa pola Trcii poL

1. Numer ksiegi ZG1E / 00108845 / 5

2. Oznaeenie wydziatu
A: naztva sedu SAp REIONOWY W ZIELONEJ G6RZE
B: siedzib. sedo ZIELOT{A GoRA
C: kod wydzialu ZG1E
D: numer wydziafu VI
E: nazwa vrydzialu WmZIAt T(SIAG WIECZYSTYCH

Numer i nazwa Pola Li.ls 206,r, Taeid pola
3. Typ ksiegi LoKAL srANowlAcy oDREBT{A NTERUCHoMoSC

Rubryka O.2 - D.ne o zalo:eniu ksiegi wieczystsJ
Numer ! razwa poh L&kszm6nv TreSa pola

1. stan w easie 2eloienia zAtozENIE KSIEGI wIEczysTEJ w wyNIKU WYODREBNIENIA
LOKALU

2. Chwila z.pisania kiegi 2OL4-04-tO-L4.1j.33.Lj7123
3. Chwila ujawnienia ksiQgi 2OL4-O4-LO-L4.17.33.L77L23
4. Data zalo2enia dotychczasowej ksiQgi wieeystej

RuDryka O.3 - Dane o zamkni$iu ksiegi wieczystej
Nuher i nazwe pola hd.ts tmi.nv TreSa pola

1. Chwila zamkniecia ksiegj
2. Podstawa zamkniecia ksiegi

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

Zestawie[ie rubryk - danych c rvnioskach i chwil wpis6vr
Brak wpisu

I

lzl 2014-09-14 08:15
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lokladka D:iafl-o ozial !-sp Dzial II ozialu! LziaLw
DZIAT I-O - OZNACZENIE NTERUCHOMOSCI

Rubryka 1.1 - Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

Puhrrka !-2 - Nurner nieruchomosci

Numer i nazwa pola

1. Numer bie:Acy nieruchomosci

Lp. Numer i nazwa pola

2. Wojew6dztwo
3. Powiat
4. Gmina

6. Dzi€lnica

2l

Rubryka 1.3 - Poloienie

21
2 LUBUSKIE

2 M. zrEtoNA G6&A
2 ZTELONA G6RA M.

-r.'^r^-Ab^

Tre6(lroh

Tre6(rola

TreSa pola

Tresapoh

Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Dzialka ewidencyjna

Brak wpisu

Podrubryka 1,4.2 - Budynek
Brak wpisu

Podrubryka 1.4.3 - Urzedzenie
A.:l/ wni<!!

Podrubryka 1.4.4 - Lokal
rndeks

Wp6u
Lp. Nurner i nazwa oola

1. 1. Identyfikator lokalu
2. Uli.a
3. Nulner budynk!
4. Numer lokalu
5. Przeznaeenie lokalu

2 STANISTAWA MONIUSZKI
2 16A
247
2 LOKAL MIESZI(ALNY
2 PoKOJ
24
2 KUCHNIA
2t
2 GARDEROEA

21
2 I.AZIENKA
21
2 PRzEDpoKOJ

2 ANTRESOLA

21

6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby
B: lieba izb

2. Ai rodze) izby
B: liczba izb

3. A: rodzaj izby
B: liczba izb

4. A: rodzaj izby
B: liczba izb

5. A: rodzaj izby
Bi liczba izb

6. A: rodzai izby
B: tieba izb

7 opis pomieszczed 1. A: rodzaj pomieszcenia 2 KoMoRKA LoKAToRsKA o powrERzcHNI 3,45 M2przynale2nych B: li(zba pomieszeei 2 l
8. Koodyqnacja 2 6.0
9. Przyhczenie - numer Numer ksieqi 1. 2 ZG1E / 00106086 / 5ksieqiwieczystej
10. NieruchomoS6 1. A: numer ksiegi urieczystej ---
zairldowana B: numer obrQbubudynkiem ewidencyjnego

C: numer dziatki
ewidencyinej

2 r-AK

Rubryka 1.5 - Obszar

2 154,8300 M2

I 2.2

1. Obszar

,ruIrE' r [d.w. PUr.

2014-09-i4 08:i4
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Rubryka 1.6 - Z9odno66 z danymi ryktencji grun6r., i budynk6w
B.ek wpisu

Rubryka 1.7 - podstrwa @naczenia (sprostowania)
Inform.cje znajdui{ sie w zestawieniu rubryk podstevr wpis6w umieszeonym na koilcu tregci ksiegi

Rubryka 1.8 - Dane o wniGku i chwili wpisu
Informacje znajduj4 sie w zestawieni! rubryk danych o wniosk.ch i chwil wpis6w umieszczonym n. ko6cu tre6.i ksiQgi

Rqbryka 1.9 - Komentarz
Brak wpisu

Dane o wniosku

Lp. Numer i nazwa pol.

1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania)

2. Oata sporu{dzenia
3, Nazwa organu
4. Siedziba organu

WNIOSKI t PODSTAWY WPIS6W W WIECZYSTEJ
Zestawienie rubryk - podstaw wpis6w

DZ. KW / ZG1E / 0Om3394 / ra / m1

Rubryka - Podstawa oznaeenia (sptoEtowania)
TreJt-rola

uMowA ustANowrENIA oDREBNEJ wrAsr{oscl
LOKALU I UMOWA SPRZEDA2Y REP A, NR
4448/24t4
2014-04-08
NO'TARIUSZ JOAN A JAROSZ
ZIELoNA G6RA

1-2
zGlEl00108845/5

Poioienie dokumentu

\rda Trd€ pot.
,nrr-rli-no ra.ro 

^o
DZ. KW_

zcLE/0000;a94/14/001
NIE

t/
Podrubryka - chwila wpisu

20 14 -04- 1 0- L4. t7, 33, 17 7 1 23
frucHA*.
oRtowsKI
REF

Irxjdc Fdsr.
vhs! Wrr

1. Poloienie
dokumentu

5. Numer karty akt
6. Numer ksiQgi

Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpis6w
Podrubryka - Dane o wniosku1.

1. Chyjil. wplyws
2. Rodzaj dziennika
3. Numer dzi€nnika
4. Czy z urredu
Polo2en ie v,,niosku

1. Chwila wpisu

I

Numer i nazwa pola Kod 2{d.

5. Numer karv akt
5. Numer kiQgi

Imie
Nazwisko

Stanowisko

222
201,1-09-14 08:14

Nr

Nr
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TRES6 KsIEGT wlEczysrEJ NR zclElooloaa46,/s, SIAN z DNIA 20t4-09-14 oa:13

rOklad ka DziaE:O Dzial l-sp Dziar !I Dzjal I!-r Dzie! IV
Dzrax. r-sp - s?rs pRAw zwrAzANllc!! z w!4gNoscrA

Rub.yka 1.10 - Wzmianki w dziale I-Sp
Bra k v{pisu

Ellh.vkr .t 1l - Sni< n.ew
Podrubryka 1.11.1 - Spis praw zwiEzanych z dasno5cie

Numer i nazwa pole Treii polaLp.

1. 1, Numer prawa

2. Napis

3. Rodzai prawa

4. Tresa prawa

5. Ksi€ga powiqzafla

6. tJdziat zwiezany

7. Rodzaj zmiany

A: numer ksiQgi wieeystej
B: kolejny numer wpistl
A: wielkoai udzialu w
nieruchomoaci wsp6lnej,
ktor{ stenowr grunt oraz
czQ6ci budynku i
urzidzenia, kt6re nie sluZl
wyt{cznie do u2ytku
wlai.i.ieli lokali
B: wielkoga udzialu w
nieruchomoici wsp6lnej,
kt6r{ stanowi prdwo
u:ytkowania wieczyatego
oraz czeaci budynku i
utzedzenia, kt6re nie slu2e
wyhcznie do u2ytku
wlaScicieli lokali
C: .:sr:1cr keiQgi :..,i.=i,.tE
D: numer udziafu w prawie

1.

11

1 UDZTAT ZWTAZANY Z WTTGNOSCIA LOKALU

r- ;:1.

1 411 ,/ 10000

1 66

?od.i-u.rka i,ii.2 _ ?iaro .iirikoiiania iri€azrsi€€o
Erak wpisu

podrubryka 1.11.3 _ Opis spadzielni mieszkaniow j
Brak wpisu

Rubryka 1,12 _ podstawa wpisu
Informaqe znaidujE sie w zestawieniu rubryk podstaw wpis6w umieszczonym na ko6cu tre6ci ksiegi

Rubryka 1.13 _ Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znaidujl sie w 2estawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpis6w umieszczonym na koicu tregci ksiQgi

Ruhryka 1,!4 - !._o!!=4tarz
Brak wpisu

Dane o tvniosku

Lp. riumer i nazwa poia

1. 1. Tytul6ktu

2. Numer rep A
3. Data spotz1dzenia

zestawtenie ruoryx - poostaw wprsriw
02. t(/v. / zG 1E / 00003394 / 14 / OO r

Podrubryka - Ald notarialny

WNIOSKI I PODSTAWY WPIS6W W WIECZYSTEJ

Treit oola

uMowA usrANowrENIA oDREBNEJ wl,qsNoScI
LOKALU I UMowA SPR2EDA2Y
4408/2014
2014-04-08

l:_o**
iAROSZ

IMd6 podsr.

wpbu wykr

1. Polo2en ie
dokumentu

Notariusz 4. ImiQ pierwsze
5. Imia drugie
5. Naa{isko / pierwszy
c2lon nazwiska zloionego
7. Drugi czlon nazvriska
ztoionego
8. Siedziba zrELoNA G6RA

Polo:enie dokumentu
t-2
zGlEl00108846/5

9. Numer karty akt
10. Numer ksiQgi

122
2014-09-14 08: l3



Nr

1.

Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpis6w

https://ekw.ms.gov.pVeuk pdcbdkw.html

Kod 24d.

1, Chwila wpisu
Wpisuj{cy ImiQ

N.zwisko
Starowisko

ORTOWSKI

REF

222 2014{9-14 08:13
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Okladrka Dzlal I-O Dzilt LSp Dzia[I Daia[U Dzlallv

1.

DZIAI. II - WIASNO66

Rubryka 2.1 - Wzmianki r dziale rr
Brak wPisu

B!lt!rykr22-U46.!a!.t
Podrubryka 2,2.L - Udzial

Inneks

wrau

11

I :''
Podrubryka 2.2.2 - Skarb Paistwa

Lp. Numer i nazwa Pola

1. Numer udzialu w Prawie
2, Wielko5i udzialu (licznik/mianownik)

3. Rodzaj wsp6lnogci

Numer i nazwa Pola

1. Lista wskazai udziat6w w Prawie
2, Nazwa

3. Siedziba
4, REGON

5. Stan pzeiiciowy

Dane o wniosku

Lp. Numer i nazwa Pola

1. 1. Tytul aktu

2. Nume. rep A
3. Data soor2a-dzenia

Brak wPisu

Podrubryka 2.2-3 - letlnosl'&. sel'y.,rzelu lerYliaria.lnego (zwia?ek nied2l'gmind!' l
Brak wPisu

podrubryka 2.2.4 - Inna osoba prawna lub jednostka organizacyina niebQdeca os"bE prawnQ

nei' Poia

Tre6apola

1

GOLDEN CAPTAL NTANAGIlENT SP6IKA Z OGRANICZONA

vur 9tI rEg.rFL!lUJ!1,1

WARSZAWA
1_4602971400000

Tre6a pola

Lp.

1, 1

1

L

L.

PodrubrYka 2.2.5 - osoba fizyczna
Brak wPisu

4,ll!ry1. ) ? - Wr"a.i.iel '.rYratrtb4io.leg^ !ok!lt!
Brak wPisu

Rubryka 2.4 - U,Ytkownik wieczysty
0i.li iiiisn

Rubryka 2.5 - UPrawniony
Brak wPisu

Rubryka 2'6 - Podstawa nabycia
Informacje 2naidujE siQ w zestawieniu rubryk podstaw wPis6w umieszczonym na koicu treSci ksiQgi

F-'lbryka 2 ? - Da4e o !ryniosk'-! i ch!"i!! !!Fis'!
I.formacieznaidujEsiewzestawieniurubrykdanychownioskachichwilwPis5wumieszczonymnakodcutre6ciksiegi

Rubryka 2.8 - KomentaE
oiak wriin

WNTOSKI I PODSTAWY WPIS6W W WIECZYSTE]
zestawienie rubryk - podstaw wpis6w

Dl. KW. /ZGtt / 0000-aq! I 14 / oo

Podrubryka - Akt notarialny
trldelc podst.

WDbu Wvkr

_l

Notariusz 4. ImiS Pierwsze
5. ImiQ drugie
6. Nazwisko / Pierwszy
czlon nazwiska zlozoneqo
7. Drugi czlon nazwiska
zto2onego

UMOWA USTANOWIENIA ODREBNEJ WT,ASNOSCI

LOKALU I UMOWA SPRZEDAZY

44OA/2014
2014-04-08
]OANNA

JAROSZ

I z2
2014-09-14 08:12
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8. Siedziba ZIELONA GoRA

zestavrienie rub.yk - danych o wnioskach i chwil wPis6u,

- Dane o wniosku
Numer i nazwa Pola lvris

i. Ci,w;id wpiywu
2. Rodzaj dziennika
3. Numer dziennika

Kod ad.

222 2014-09-14 08:12
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Zestawienie .ubryk - danych o wnioskach i chwil wpis6w

lzl 2014-09-1,1 08:12

ioraara Dzidl:o ozlat f:sP Dzlatll Dzial ttt Dzicl rv

Nr
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ioxtuoxu o.ia:.o o.urEsp Dzirlr Dzial ut oziarr
DZIAI. IV - HIPOTEKA

BRAK wPrs6wBRAK

lzl 2014{9-14 08:12

Nr
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