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1 PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

1.1 Nieruchomość stanowiąca przedmiot wyceny 
Nieruchomości gruntowa zabudowana stanowiąca przedmiot użytkowania wieczystego zlokalizowana 

w Górze, powiat górski, województwo dolnośląskie, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 933, AM-

25, obręb ewidencyjny 0001 Góra o powierzchni 0,0043 ha. 

Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie 

prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00076681/1. 

1.2 Zakres wyceny 
Zakresem wyceny objęte jest prawo użytkowania wieczystego przysługujące do gruntu w granicach 

działki ewidencyjnej nr 933, AM-25, obręb 0001 Góra wraz z prawem własności budynku stanowiącego 

własność użytkownika wieczystego. 

2 CEL WYCENY 

Celem wyceny jest oszacowanie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z 

prawem własności budynku na niej usytuowanego dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży. 

3 PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

3.1 Podstawa formalna 
Podstawą formalną sporządzenia niniejszego opracowania jest zlecenie wykonania operatu 

szacunkowego z dnia 1.03.2021r.  

3.2 Podstawa materialno – prawna 
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 

1990). 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz.U. 

2020 poz. 293) 

4. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2204) 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.)  
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3.3 Źródła danych merytorycznych 
 

 Księga wieczysta nr LE1G/00076681/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Głogowie, Wydział 

V Ksiąg Wieczystych; 

 Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści według stanu na dzień 8.03.2021; 

 Mapa ewidencyjna wg stanu z dnia 8.03.2021; 

 Wypis z kartoteki budynków według stanu z dnia 8.03.2021; 

 Uchwała Rady Miejskiej w Górze nr L/426/18 z dnia 21 czerwca 2018 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra 

Uchwalone uchwałą nr XVI/120/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 listopada 2015; 

 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Góra na lata 2015-2025; 

 Oględziny nieruchomości w dniu 6.03.2021; 

 Informacje ocenach transakcyjnych nieruchomości niezabudowanych uzyskane Starostwie 

Powiatowym w Górze; 

 Uchwała nr XLII/338/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 listopada 2017 w sprawie Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Góra na lata 2017-2020; 

 Własna baza danych rynkowych o cenach transakcyjnych kupna-sprzedaży nieruchomości 

gruntowych zabudowanych; 

 Dane uzyskane w biurach obrotu nieruchomościami; 

 Inwentaryzacja budynku; 

 Informacje uzyskane w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu; 

 Inne materiały oraz informacje uzyskane od Zamawiającego; 

 Opracowani głównego Urzędu Statystycznego; 

 Strony internetowe: stat.gov.pl; google.pl/maps; gora.geoportal2.pl; ekw.ms.gov.pl; 

bip.gora.com.pl. 

4 DATY ISTOTNE DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 

 Data sporządzenia wyceny:       24.03.2021r.  

 Data, na którą określono wartość:                                               18.12.2021r. 

 Data, na którą uwzględniono  w wycenie stan przedmiotu wyceny:                                 18.12.2021r.             

 Data oględzin przedmiotu wyceny:                                                                                      6.03.2021r. 
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5 OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 

5.1 Stan prawny 
Analizy stanu prawnego nieruchomości dokonano na podstawie badania księgi wieczystej w dniu 

18.03.2021r. oraz danych figurujących w ewidencji gruntów i budynków według stanu z dnia 8.03.2021r.  

Wyciąg z poszczególnych działów księgi wieczystej przedstawiono poniżej. W załączeniu do niniejszego 

opracowania zawarto wydruk z elektronicznych ksiąg wieczystych, których zawartość publikowana jest 

na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://ekw.ms.gov.pl, uproszczony wypis z 

rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynków. 

Stan według księgi wieczystej: LE1G/ 00076681/ 1 

Typ księgi: Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość  

Dział I-O  OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Położenie: miejscowość: Góra 
Działka ewidencyjna: 933  
Obręb ewidencyjny:  
Ulica:  
Sposób korzystania: działka gruntu 
Budynek: odrębny przedmiot własności 
Obszar: 0,0043 ha. 
 

Dział I-Sp  SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ 

Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu oraz zabudowania stanowiące odrębny od gruntu 
przedmiot własności  
Okres użytkowania: 2095-04-05 

Dział II  WŁASNOŚĆ 

Właściciel: Miasto i Gmina Góra 
Użytkownik wieczysty: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska 

Dział III  PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 

Brak wpisu. 

Dział IV  HIPOTEKA 

Brak wpisu. 

Uproszczony wypis z rejestru gruntów wg stanu z dnia 8.03.2021r. 

Jednostka ewidencyjna 020401_4, Miasto Góra      
Obręb ewidencyjny 0001 Góra      
Nr jedn. rejestrowej G.444      
Właściciel: Miasto i Gmina Góra      

Użytkownik Wieczysty: 
Związek Harcerstwa Polskiego, 
Chorągiew Dolnośląska      
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Położenie KW 
Nr 

działki 
AM 

Ozn. 
użytków 

Powierzchnia 
użytków 

w ha 
działki 
w ha  

LE1G/00076681/1 933 25 B 
  

0,0043 
 

0,0043 

Id. dz.:020401_4.0001.933 

 

Wypis z kartoteki budynków wg stanu z dnia 8.03.2021r. 

Pozycja kartoteki budynków KB.444      
Nr jedn. Rejestrowej budynków B.316      
Nr jedn. Rejestrowej gruntów G.444      

 
Nr ewid. 

bud 
Adres budynku 

Rodzaj wg. KŚT/Funkcja 
użytkowa 

Liczba kond. 
nad/pod 

Identyfikator 
budynku 

Pow. 
zabud. 
w m2 

2992 Góra; 11 Listopada Pozostałe budynki 
niemieszkalne / Budynek nie 

określony innym atrybutem FSB 

2/0 026401_4.0001.299
2_BUD 

43  

 

Stwierdzono zgodność stanu prawnego wynikającego z danych wieczysto – księgowych w stosunku do 

danych figurujących w zapisach ewidencji gruntów. 

5.2 Lokalizacja, informacje ogólne 

 
 



Operat szacunkowy, Góra ul. 11 Listopada 
___________________________________________________________________________ 

DYKI Wycena i Pozyskiwanie Nieruchomości 
ul. Wietrzna 14c/7, 53-024 Wrocław 
tel. 515-088-832, biuro@dyki-wycena.com, www.dyki-wycena.com 7 
 

Gmina Góra położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego oraz w środkowej i 

północnej części powiatu górowskiego. Od południowego wschodu graniczy z gminą Wąsosz, od 

południa z gminą Jemielno, od zachodu z gminą Niechlów. Na bardzo krótkim odcinku północno - 

zachodnim graniczy z gminą Wschowa, w województwie lubuskim. Od północy i wschodu graniczy z 3 

gminami województwa wielkopolskiego: Święciechowa, Rydzyna i Bojanowo.  

Miasto Góra leży w odległości 35 km na wschód od Głogowa, 22 km na południe od Leszna, 24 km na 

północny zachód od Rawicza, 90 km na północ od Wrocławia i 110 km na południe od Poznania. Miasto 

jest siedzibą władz samorządowych - gminnych i powiatowych. W mieście Góra krzyżują się drogi: nr 

324 z kierunku Głogów - Ostrów Wielkopolski i nr 323 z kierunku Leszno - Lubin. 

Gmina Góra jest jedną z większych gmin w województwie i zajmuje obszar 266 km2, z czego miasto to 

tylko 5,2 % jej powierzchni. Według stanu na 31.12.2019 roku Gmina Góra liczyła 19 878 mieszkańców. 

W mieście Góra zamieszkiwało 60% ludności gminy, natomiast na obszarze wiejskim – pozostałe 40% 

mieszkańców. 

Największe możliwości rozwoju działalności gospodarczej w obrębie gminy stwarza Podstrefa Góra 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Podstrefa Gora, ustanowiona w 2009 

roku, obejmuje teren o powierzchni 15,47 ha, znajdujący się w północnej części miasta, przylegający 

do drogi wojewódzkiej nr 323 w kierunku Leszna oraz nieczynnej linii kolejowej Bojanowo-Gora. 

Zgodnie z danymi WSSE „INVEST-PARK” na terenie Podstrefy Gora działalność prowadzi aktualnie 

jeden przedsiębiorca - DBP Eko Sp. z o.o., firma działająca w branży przemysłowej i zajmująca się 

obróbką metali (produkcja spawanych konstrukcji metalowych i izolacyjnych, dźwiękochłonnych kabin 

i obudów). Na terenie strefy powstała hala produkcyjna firmy o powierzchni ok. 3 500 m2,a łączna 

wartość inwestycji ukształtowała się na poziomie 9 mln zł. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje 

jeszcze ok. 13 ha terenów włączonych do podstrefy WSSE w Górze. Oprócz tego, gmina dysponuje 

również terenem inwestycyjnym o powierzchni ok. 30 ha zlokalizowanym w północno-wschodniej 

części miasta, przy drodze w kierunku Rawicza. 

Bardzo ważnym obszarem gospodarki gminy jest rolnictwo i związany z nim przemysł. Wynika to z 

typowo rolniczego charakteru gminy, w której większość obszaru stanowią grunty rolne. Użytki rolne 

zajmują 17 735 ha powierzchni gminy, tj. 66,6% jej obszaru. Przeważają w nich grunty orne, których 

powierzchnia wynosi 14 285 ha, ale występują również łąki i pastwiska czy sady. Przedmiotowe 

uwarunkowania bezpośrednio wpływają na rolniczy charakter Gminy Gora, a także wysoki poziom 

zaangażowania obszarów wiejskich w działalność rolniczą. Rolnictwo i związany z nim przemysł 

przetwórstwa spożywczego jest tym samym jednym z ważniejszych źródeł utrzymania mieszkańców 
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gminy. Należy jednak dodać, iż w gminie przeważają gospodarstwa rolne małe, charakteryzujące się 

niską wydajnością. 

Bezrobocie rejestrowane w Górze wynosiło w 2019 roku 13,9% (17,5% wśród kobiet i 10,8% wśród 

mężczyzn). W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Górze wynosiło 3 815,89 PLN, 

co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.  51,7% aktywnych 

zawodowo mieszkańców Góry pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo), 15,4% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa 

pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w 

sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

5.3 Charakterystyka nieruchomości 

 
Źródło: geoportal.jeleniagora.pl 
 
Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum miasta Góra, u zbiegu ulic Staromiejskiej oraz 11 

Listopada, w odległości około 100 m w kierunku północnym od centralnie położonego placu Bolesława 

Chrobrego. Nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu ścisłej zabudowy śródmiejskiej, od strony 

północnej sąsiaduje bezpośrednio z budynkami Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego, z 

pozostałych stron z budynkami o charakterze usługowo – mieszkaniowym. W odległości do 1 km od 
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nieruchomości zlokalizowane są urzędy administracji publicznej (Urząd miasta i Gminy Góra, Starostwo 

Powiatowe w Górze), obiekty edukacyjne (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, liceum 

ogólnokształcące), obiekty handlowe (m.in. markety Netto, Dino oraz Biedronka, apteki, drogerie) oraz 

usługowe (banki, restauracje).  

Dojazd do nieruchomości możliwy jest od ul. 11 Listopada lub ul. Staromiejskiej, w odległości 150m w 

kierunku północnym przebiega ul. Podwale biegnąca w ciągi drogi wojewódzkiej nr 324 w kierunku 

Rawicza i drogi ekspresowej S5; w odległości 200 w kierunku zachodnim przebiega droga wojewódzka 

nr 323 w kierunku Lubina. 

5.3.1 Opis działki 

Działka 933, AM-25, obręb 0001 Góra, Id. dz.: 020401_4.0001.933 o powierzchni 0,0043 ha 

Działka w kształcie prostokąta o regularnych bokach przylegającego bezpośrednio na całej długości 

swoim południowym bokiem do ul. 11 listopada stanowiącej drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej 

z chodnikiem po obu stronach oraz częściowo od strony zachodniej do ul. Staromiejskiej stanowiącej 

drogę publiczną o nawierzchni z kostki brukowej. Z pozostałych stron wyceniana nieruchomość 

sąsiaduje bezpośrednio z terenem działki nr 753/6 na której zlokalizowana jest szkoła podstawowa. Od 

strony wschodniej część działki 753/6 stanowi dojazd do bramy wjazdowej na teren szkoły oraz do 

działki 753/3 na której zlokalizowany jest blaszany garaż. Zachodnia ściana przylega częściowo 

murowanego ogrodzenia. 

 

5.3.1 Opis budynku 

Działka 933, AM-25, obręb 0001 Góra, Id. budynku.: 020401_4.0001.2992_BUD  

Teren działki zabudowany jest w całości budynkiem „Harcówki” wzniesionym przed rokiem 1939 i 

gruntownie przebudowanym w latach 80 – tych.  

Do północnej ściany budynku dobudowano wówczas dodatkową dwukondygnacyjną część 

zlokalizowaną w granicach działki nr 753/6 z niezależnym wejściem od strony wschodniej. Budynki 

stanowią w chwili obecnej funkcjonalną całość. Dostęp do pomieszczenia na II kondygnacji 

przybudówki możliwy jest wyłącznie przez klatkę schodową umiejscowioną w starej części budynki.  

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków dobudowana część stanowi odrębny budynek o  

nr ewidencyjnym 3971 i powierzchni zabudowy 17 m2. Działka, na której zlokalizowana jest 

dobudowana część oznaczona jest geodezyjnie nr 753/6, posiada powierzchnię 0,2440 ha i 

zabudowana jest ponadto dwoma innymi budynkami wykorzystywanymi na cele edukacyjne. Działka 

stanowi własność Gminy Góra i pozostaje w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. 

Broniewskiego. Działka ta nie stanowi przedmiotu wyceny.  
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W pkt 9.3 przedmiotowego opracowania uwzględniona została hipotetyczna wartość nieruchomości 

zabudowanej wraz z częścią dobudowaną przy założeniu wydzielenia geodezyjnego z działki nr 753/6 

terenu pod dobudówką, sprzedaży całości wraz z działką nr 933 w dacie aktualności operatu 

szacunkowego. 

Budynek zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpisany jest do 

gminnej ewidencji zabytków objętych ochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego jako 

„Harcówka”, ul. Staromiejska. 

 
Budynek o nr ewidencyjnym 122, Id. 026101_1.0014.122_BUD  
Opis budynku: 

Funkcja budynku Budynek „Harcówki”, wyłączony z użytkowania. 

Rok budowy  Przed 1939r.  

Podpiwniczenie/powierzchnia Tak 

Powierzchnia zabudowy 43,00 m2 (na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków) 

Liczba kondygnacji nadziemnych 2, 3 (część z wieżyczką) 

Pow. użytkowa 53,10 m2  

Kubatura 301,63 m3  

Opis konstrukcji i wykończenia 

Fundamenty: kamień łamany. mur cyklopowy 
Ściany zewnętrzne konstrukcyjne: układ konstrukcyjny ścian podłużny, cegła 
pełna na zaprawie wapiennej,  
Stropy: sklepienie odcinkowe na dźwigarach stalowych  
Schody wewnętrzne: drewniane, kręte 
Pokrycie dachu: papa na lepiku 
Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana, 
częściowy brak rur spustowych 
Tynki zewnętrzne: cementowo – wapienne, liczne ubytki, odspojenia oraz 
zabrudzenia, w szczególności elewacja południowa do poziomu otworów 
okiennych. 
Powłoki malarskie: fasadowe, zniszczone i zabrudzone 
Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana, na parterze kraty, stolarka 
drzwiowa drewniana na parterze drzwi płytowe przeszklone, prowadzące na 
wieżyczkę płytowe bez szyby 
Tynki i okładziny wewnętrzne: cementowo – wapienne, częściowo boazeria 
(ściany oraz sufit), bardzo zły stan pokryć, tynki przegniłe, zawilgocone, i 
odspojone szczególnie na II kondygnacji oraz wieżyczce; płytki ceramiczne w 
wc oraz nad zlewem w pomieszczeniu na parterze; sufity na Ip. - zniszczona 
zabudowa gipsowo- kartonowa, odpadające kawałki płyt g/k. 
Podłogi i posadzki: cementowe, częściowo PCV, gres (wc) oraz parter w 
dobudówce  

Stan techniczny 

Ogólny stan techniczny budynku zły, wymaga remontu kapitalnego oraz 
zabezpieczenia części dobudowanej – widoczne kilkucentymetrowe 
odspojenie dobudowanej części budynku spowodowane 
prawdopodobnienieprawidłową pracą fundamentu. Konieczna wykonanie 
ekspertyzy możliwości naprawy oraz pilne zabezpieczenie.  

Instalacje  
Wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna częściowo wybrakowana 
(w części dobudowanej), brak kaloryferów.  

 

Zestawienie powierzchni:  
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Parter: 

- wc     1,4 m2 

- pomieszczenie biurowe 9,7 m2 

- pomieszczenie biurowe 6,2 m2 

- pomieszczenie pom.  2,3 m2 

- pomieszczenie magazynowe 3,1 m2 

- komunikacja  

I piętro: 

- sala z kominkiem   24,9 m2 

- komunikacja 

Wieżyczka 

- pomieszczenie   5,5 m2 

- komunikacja  

___________________________________ 
Łącznie:    53,10 m2 

 

Zestawienie powierzchni (część dobudowana):  

Parter: 

- pomieszczenie biurowe 9,6 m2 

- pomieszczenie magazynowe 5,2 m2  

I piętro: 

- sala    14,8 m2 

___________________________________ 
Łącznie:    29,60 m2 

 

Oceny stanu technicznego budynku oraz elementów wykończeniowych dokonano wg poniższej skali: 

Dobry – zużycie    0 - 15 % 

Zadawalający - zużycie 16 - 25 % 

Średni - zużycie 26 - 40 % 

Zły - zużycie 41 - 50 % 

Awaryjny - zużycie    >    50 % 

Stan techniczny budynku oceniono jako zły, części dobudowanej jako awaryjny, stan techniczny oraz 

standard elementów wykończeniowych oceniono jako zły. 
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Na potrzeby wyceny oszacowano powierzchnię obliczeniową budynku. Zwyczajowo przyjmowany 

parametr porównawczy (powierzchnia użytkowa) był niemożliwy do precyzyjnego ustalenia dla 

nieruchomości stanowiących bazę porównawczą z uwagi na brak możliwości wykonania pomiarów 

oraz wglądu do dokumentacji technicznej. 

Warto przy tym zaznaczyć, iż często w projektach budowlanych oraz inwentaryzacjach obiektów 

stosowane są różne kryteria zaliczania powierzchni do powierzchni użytkowej. Jednocześnie należy 

dodać, że zarówno kataster, jak i księgi wieczyste nie zawierają wiarygodnej informacji na ten temat. 

W związku z powyższym zdecydowano się dla wszystkich nieruchomości (porównawczych i 

szacowanej) wyznaczyć „powierzchnię obliczeniową” budynków stosując jednolity algorytm jej 

obliczenia, co zapewnia bezstronność oszacowania, jak też porównywalność tych parametrów. 

Algorytm ten przedstawia się następująco:  

POBL = PZ * (Σ WKPi + Σ WKNi) 

gdzie:  

POBL - powierzchnia obliczeniowa obiektu,  

PZ - powierzchnia zabudowy budynku (określona na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz 

danych Internetowego Systemu Informacji Przestrzennej wrosip.pl 

WKPi - wskaźnik i-tej kondygnacji podziemnej z uwzględnieniem udziału i-tej kondygnacji w PZ  

WKNi wskaźnik i-tej kondygnacji nadziemnej z uwzględnieniem udziału i-tej kondygnacji w PZ 

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż wyznaczonej w ww. sposób „powierzchnia obliczeniowej” nie należy 

utożsamiać z jakąkolwiek powierzchnią normową, w myśl norm PN-ISO 9836:1997 lub PN-70/B-02365 

Dla wycenianej nieruchomości powierzchnia obliczeniowa wynosi: 

POBL = PZ * (Σ WKPi + Σ WKNi) 

POBL = 43,00 m2 * (1 + 1 + 0,2) 

POBL = 95,00 m2 

Dla części dobudowanej budynku powierzchnia obliczeniowa wynosi: 

POBL = PZ * (Σ WKPi + Σ WKNi) 

POBL = 17,00 m2 * (1 + 1) 

POBL = 34,00 m2 
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Dokumentacja fotograficzna 
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Dokumentacja fotograficzna części dobudowanej 
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6 PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Teren nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Górze nr L/426/18 z dnia 21 czerwca 2018 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra.  

Zgodnie przedmiotową uchwałą teren działki oznaczony jest symbolem AB15Up/ZP tj. terenów usług 

publicznych i zieleni parkowej o następującym przeznaczeniu: 

1) podstawowe: 

a) usługi publiczne z zakresu administracji, kultury, oświaty, 

b) usługi z zakresu gastronomii, oraz obsługi ludności i przedsiębiorstw, 

c) zieleń parkowa; 

2) uzupełniające: 

a) zabudowa mieszkaniowa, 

b) urządzenia komunikacyjne, dojazdy, 
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c) sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej oraz związane z nimi urządzenia. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują zapisy dla strefy "A" ochrony konserwatorskiej. 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1, obowiązują zapisy dla strefy ochrony konserwatorskiej "OW" 

dla zabytków archeologicznych, za wyjątkiem obszarów znajdujących się w strefie "A" ochrony 

konserwatorskiej. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 

1) w przypadku przebudowy obiektów istniejących ustala się wymóg nawiązania do zachowanej 

zabudowy historycznej gabarytami, szerokością traktów, układem dachów, wysokością nadziemnych 

kondygnacji, liczbą osi elewacji oraz podziałami poziomymi elewacji, z tolerancją ±10%; 

2) ustala się: 

a) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 3, 

b) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą 0,2, 

3) ustala się dopuszczalne formy dachów: 

a) dachy dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu połaci lub naczółkowe, 

b) dachy o nachyleniu połaci od 30o do 60o; 

4) ustala się dopuszczalne materiały pokryć dachowych: 

a) dachówka ceramiczna lub cementowa płaska w kolorze ceglastym, 

b) dla budynków gospodarczych możliwość zastosowania innych materiałów niż te wymienione w lit. 

a); 

5) w przypadku rozbudowy obiektów istniejących liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy nie może 

być większa niż 3, z uwzględnieniem poddasza użytkowego, wysokość zabudowy mierzona od poziomu 

terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 12 m, a mierzona od poziomu terenu do 

najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 16 m; 

6) wymaga się stosowania stolarki o podziałach symetrycznych; 

7) osłony urządzeń instalacji gazowych, elektrycznych lub innych, widoczne w elewacjach frontowych 

należy wykonać z blach stalowych lub miedzianych ze stylowymi ornamentami o formach 

dostosowanych do stylu elewacji. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady dotyczące sposobu 

zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się realizacji parkingów, garaży i placów manewrowych, za wyjątkiem miejsc parkingowych 

obsługujących dany teren lub działkę; 
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2) możliwość realizacji usług nieuciążliwych, zlokalizowanych w parterach budynków lub w 

samodzielnych budynkach stanowiących łącznie nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynków 

mieszkalnych w ramach jednej działki; 

3) zieleń parkowa powinna zajmować co najmniej 50 % powierzchni terenu; 

4) wymaga się uczytelnienia i lepszej ekspozycji pozostałych ostatnich fragmentów murów miejskich 

poprzez usunięcie przybudowanych garaży i śmietników; 

5) wymaga się odtworzenia brakujących elementów muru obronnego; 

6) na terenach, o których mowa w pkt. 1) wymaga się zagospodarowania wnętrz poszczególnych 

terenów urządzoną zielenią parkową, a w szczególności strefy wejściowej na teren od ulicy Kościuszki 

i Podwale; 

7) na terenach o których mowa w pkt. 1) stanowiących własność publiczną, wymaga się zorganizowania 

ogólnomiejskiej promenady pieszej, połączonej z terenami sąsiednimi lub przymurnymi ciągami 

pieszojezdnymi a72KDx, a75KDx, a76KDx; 

8) ustala się powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej za wyjątkiem 

terenów, o których mowa w pkt. 1), dla których ustala się powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% 

powierzchni działki budowlanej. 

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się wtórny podział działek jedynie w przypadkach mających na celu wyrównanie granic, 

powiększenie działek sąsiednich lub zniesienia współwłasności; 

2) dopuszcza się scalanie gruntów; 

3) nie określa się kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i 

kształtowania środowiska: 

1) wymaga się zachowania i konserwacji drzewostanu ze szczególnym uwzględnieniem starodrzewia; 

2) określa się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego na co najmniej 30% powierzchni działki 

budowlanej. 

8. Na poszczególnych terenach, o których mowa w ust.1 ustala się: 

3) dla terenu AB15Up/ZP: 

a) wymaga się ukształtowania otwartych terenów zielonych od strony murów miejskich i połączenia 

ich funkcjonalnie z terenami AB22ZP oraz AB23ZP, 

b) wymaga się dostosowania budynku szkoły oraz obiektu zlokalizowanego od strony ciągu pieszo-

jezdnego a76KDx do zabudowy historycznej zlokalizowanej na tym terenie, 

c) wymaga się zorganizowania strefy wejściowej na teren od strony ciągu pieszo-jezdnego a76KDx; 
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Zgodnie z par.7 ust. 10 budynek Harcówki przy ul. Staromiejskiej wpisany jest do gminnej ewidencji 

zabytków objętych ochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego pod poz. 341.  

 

7 METODOLOGIA WYCENY 

7.1 Wskazanie rodzaju określanej wartości, podejścia i metody wyceny 
Przy wyborze podejścia i metody szacowania wartości nieruchomości uwzględniono wymagania 

art.154. ustawy z dnia 21. sierpnia 1997r, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   21 sierpnia  

2004 r. " Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki dokonuje rzeczoznawca majątkowy, 

uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną dla 

niej w planie miejscowym, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości 

podobnych”  

Biorąc pod uwagę cel wyceny tj. ustalenie ceny zakupu określono rynkową wartość nieruchomości.  

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za 

nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a 

sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują 

rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej {art. 151 ust. 1. u.o g.n}. 
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Stosownie do art. 152. ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

{u.o.g.n} przy określaniu wartości rynkowej stosuje się podejście porównawcze lub dochodowe.  

Mając na uwadze ustalenia zawarte w w/w przepisach oraz fakt, że na analizowanym rynku 

nieruchomości odnotowano transakcje dotyczące sprzedaży nieruchomości podobnych, po 

przeanalizowaniu danych i informacji dotyczących przedmiotowych transakcji z aktów notarialnych, do 

określenia wartości rynkowej przyjęto:                                                                           

PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE, METODĘ PORÓWNYWANIA PARAMI 

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości, przy założeniu, że wartość ta 

odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu 

rynkowego nieruchomości oraz z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu.  

Procedura postępowania przy wycenie nieruchomości metodą porównywania parami jest 

następująca { Nota Interpretacyjna nr 1. ust. 4.1}. 

1/. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych i cechach, 

stanowiącego podstawę wyceny, 

2/. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 

3/. Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na rynku 

nieruchomości. 

4/. Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych. 

5/. Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych. 

6/. Wybór do porównań z utworzonego zbioru nieruchomości, co najmniej trzech nieruchomości 

najbardziej podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości stanowiącej przedmiot 

wyceny, z ich niezbędną charakterystyką. 

7/. Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu do przyjętej 

skali cech rynkowych. 

8/. Przeprowadzenie porównań nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami wybranymi do 

wyceny i określenie wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen nieruchomości wycenianej i 

nieruchomości wybranych do porównań 

9/. Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do porównań przy 

użyciu określonych poprawek. 

10/. Obliczenie wartości wycenianej nieruchomości jako średniej arytmetycznej z cen transakcyjnych 

skorygowanych, uzyskanych z porównań w poszczególnych parach, lub średniej ważonej, jeśli 

wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana. 
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8 ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

Dla potrzeb przeprowadzenia analizy tego segmentu rynku nieruchomości przyjęto następujące cechy 

rynku lokalnego: 

 rodzaj rynku – rynek transakcji gruntami zabudowanymi budynkami o ogólnej funkcji 

usługowej oraz mieszkalno- usługowej będącymi przedmiotem prawa własności oraz 

użytkowania wieczystego 

 obszar rynku – miasta: Góra, Wąsosz 

 okres badania cen – od września 2018 r. do marca 2021 r. (2,5 roku). 

W obrębie analizowanego rynku odnotowano kilkadziesiąt transakcji sprzedaży nieruchomości o 

funkcji komercyjnej zbliżonych do przedmiotu wyceny z których następnie wyeliminowano transakcje, 

sprzedaży nieruchomości o cechach odbiegających od nieruchomości będącej przedmiotem 

szacowania oraz o cenach rażąco odbiegających od średniej rynkowej. W tak ograniczonym zbiorze 

otrzymano 19 transakcji sprzedaży, które zestawiono poniżej: 

L.p. Lokalizacja Nr Rep Data_trans Cena_trans    [zł] 
Powierzchnia   

[m2] 
Cena jedn.aktualiz.  

[zł/m2] 
 

1 Góra,ul. Dąbrówki 1005/2021 19 sty 21 810 000,00 972,00 833,33  

2 Góra, ul.Lipowa 5206/2020 11 gru 20 370 000,00 346,00 1 069,36  

3 Góra, ul. Wrocławska 4806/2020 20 lis 20 50 000,00 138,00 362,32 Cmin 

4 Góra, ul. Wrocławska 3970/2020 13 lis 20 80 000,00 184,00 434,78  

5 Góra, ul.Głogowska 2362/2020 9 lis 20 600 000,00 366,00 1 639,34 Cmax 

6 Wąsosz, ul. Pocztowa 3260/2020 27 sie 20 85 000,00 144,00 590,28  

7 Góra, ul. Tylna  1406/2020 29 kwi 20 220 000,00 152,00 1 447,37  

8 Góra, ul. Starogórska 1025/2020 4 mar 20 150 000,00 279,00 537,63  

9 Góra, ul. Targowa 6458/2019 30 gru 19 370 000,00 472,00 783,90  

10 Góra, ul. Wrocławska 6329/2019 10 gru 19 35 000,00 52,00 673,08  

11 Wąsosz, ul. Kilińskiego 6231/2019 5 gru 19 171 500,00 300,00 571,67  

12 Góra, ul. Piastów 5234/2019 17 paź 19 80 000,00 57,00 1 403,51  

13 Góra, ul. Błotna 15170/2019 4 paź 19 165 000,00 430,00 383,72  

14 Góra, ul. Podwale 4879/2019 25 wrz 19 48 000,00 34,00 1 411,76  

15 Wąsosz,ul. B.Chrobrego 4632/2019 12 wrz 19 150 000,00 132,00 1 136,36  

16 Góra, ul. Tylna 4777/2018 21 wrz 18 200 000,00 215,00 930,23  

17 Góra, ul. Kościuszki 7267/2018 12 wrz 18 130 000,00 182,00 714,29  

18 Góra, ul. K. Wielkiego 144/2019 10 sty 19 250 000,00 650,00 384,62  

19 Góra, ul. W. Witosa 3283/2019 4 sie 19 175 000,00 150,00 1 166,67  

 

Powyższe transakcje przeanalizowano pod kątem wpływu upływu czasu na poziom zmian cen 

transakcyjnych przy zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów. Analiza transakcji wykazała 

nieistotny statystycznie poziom zmian cen wynoszący 2,8 %/rok przy R2 = 1,8 %  w związku z czym 

odstąpiono od ich aktualizacji na dzień wyceny, przyjęto trend = 0. 
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Poniższe zestawienia przedstawiają podstawowe parametry statystyczne w przyjętym zbiorze 

nieruchomości porównawczych, typowe zakresy cenowe dla transakcji o cenach minimalnych, 

maksymalnych oraz średnich. 

Statystyka opisowa: 

L.p Parametr Wartość 

1 Minimalna jedn.cena aktualizowana Cmin 362,32 

2 Maksymalna jedn. cena aktualizowana Cmax 1 639,34 

3 ΔC cen jednostkowych aktualizowanych 1 277,02 

4 Średnia jedn. cena aktualizowana Cśr (μ) 867,06 

5 Mediana jedn.cen aktualizowanych M 783,90 

6 Dominanta jedn. cen aktualizowanych D 362,32 

7 Odchylenie standardowe jedn.cen aktualizowanych σ 406,49 

 

Zakresy cenowe 

Zakres cen minimalnych:   362 - 788   [zł/m2] 

Zakres cen maksymalnych:   1213 - 1639   [zł/m2] 

Zakres cen średnich:   654 - 1079   [zł/m2] 

Zakres cen dominujących:  149 - 575   [zł/m2] 
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Liniowy trend roczny metodą najmniejszych kwadratów  (MNK)

Trend = 2,8±0,44 [%/rok]     R2 = 1,8 [%]     σ = 45,59 [%]

Met. MNK LiniaMax LiniaMin Ceny_transakcyjne
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Następnie przeanalizowano cechy rynkowe mogące mieć wpływ na kształtowanie się cen w 

analizowanym zbiorze. Do powyższego celu posłużono się: 

 analizą istotności poszczególnych cech rynkowych w próbce nieruchomości porównawczych; 

 wywiadu rynkowego ze stronami transakcji; 

 analiz dokumentacji przetargowej. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku dokonano określenia katalogu cech rynkowych 

kształtujących poziom cen w ramach wraz z przyjętą skalą ocen (zakresów zmienności): 

Cechy rynkowe Zakres 
zmienności 

Opis 

1. Lokalizacja ogólna  2 - 1 Uwzględniono wielkość ośrodka miejskiego 

2. Lokalizacja szczegółowa 3-1 Położenie w miejscowości, odległość od centrum 
miejscowości, dostęp komunikacyjny 

3. Atrakcyjność 
architektoniczna 

3-1 Subiektywna ocena walorów estetycznych budynku 

4. Standard budynku (zgodnie z 
opisem str.11 operatu)  

5 - 1 Ocenie poddano stan techniczny i standard estetyczny  
budynku 

5. Powierzchnia obliczeniowa 
budynku  

1 Powyżej 800 

2 600 -800 

3 400 -600 

4 200 -400 
5 Do 200 

6. Prawo do gruntu 2 - własność  

Cśr=867,06

M=783,9

D=362,32

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-872 -372 128 628 1128 1628 2128 2628 3128

Wykres skumulowany  rozkładu empirycznego i normalnego

N(Cśr=867,06 σ=406,49); rozkład empir. asymetrycznie prawostronny
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1 -użytkowanie wieczyste 
7. Możliwości inwestycyjne 3 - 1 Uwzględniono relację powierzchni działki do 

powierzchni zabudowy 
 

Udział poszczególnych cech rynkowych (wagi cech) w różnicy pomiędzy cechami min. oraz max. (delta 

C) określono, tam gdzie było to możliwe przy zastosowaniu metody regresji wielorakiej i przedstawiono 

na poniższym wykresie. 

 

 

Ostatecznie po zaokrągleniu przyjęto poniższy poziom wag cech rynkowych: 

15,00% 10,00% 10,00% 30,00% 25,00% 5,00% 5,00% 

Lokalizacja 
ogólna 

Lokalizacja 
szczegółowa 

Atrakcyjność 
architektoniczna Standard budynku 

Powierzchnia 
obliczeniowa Prawo do gruntu 

Możliwości 
inwestycyjne 

2 3 3 5 5 2 3 

1 2 2 4 4 1 2 

0 1 1 3 3 0 1 

0 0 0 2 2 0 0 

0 0 0 1 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

15±1,94 [%]

10±2,95 [%] 10±6,89 [%]

30±3,16 [%]
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Wagi  cech rynkowych 

wraz z przedziałem ufności wag  przy α = 5 [%]

Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Atrakcyjność architektoniczna

Standard budynku Powierzchnia obliczeniowa Prawo do gruntu

Możliwości inwestycyjne
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9 OSZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ  

9.1 Charakterystyka szacowanej nieruchomości i nieruchomości przyjętych do porównań 
w aspekcie cech rynkowych. 

 
Poniżej zestawiono nieruchomości przyjęte do porównań wraz z oceną ich cech rynkowych. 
 

 
 

9.1.1 Charakterystyka nieruchomości przyjętych do bezpośrednich porównań 

L.p Nieruchomości Nieruch. 
szacowana 

Nieruch. 
podobna_1 

Nieruch. 
podobna_2 

Nieruch. 
podobna_3 

Nieruch. 
podobna_4 

Nr nieruchomości w bazie ------ 3 4 16 17 

Data transakcji ------ 20 lis 20 13 lis 20 21 wrz 18 12 wrz 18 

Wartość nieruchomości   [zł] ------ 50 000,0 80 000,0 200 000,0 130 000,0 

Lokalizacja 0 Góra, ul. 
Wrocławska 

Góra, ul. 
Wrocławska 

Góra, ul. Tylna 
Góra, ul. 

Kościuszki 

Nr Rep 0 4806/2020 3970/2020 4777/2018 7267/2018 

Cena jedn. aktualizowana   [zł/m2] do szacowania 362,32 434,78 930,23 714,29 

1 Lokalizacja ogólna 2 2 2 2 2 

2 Lokalizacja szczegółowa 3 2 2 2 2 

3 Atrakcyjność architektoniczna 3 2 2 2 1 

4 Standard budynku 1 2 1 3 3 

5 Powierzchnia obliczeniowa 5 5 5 5 5 

6 Prawo do gruntu 1 2 2 2 1 

7 Możliwości inwestycyjne 1 2 2 2 2 
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9.2 Zestawienie nieruchomości w parach porównawczych. 
W poniższej tabeli przeprowadzono porównanie nieruchomości wycenianej kolejno z 

nieruchomościami przyjętymi do bezpośrednich porównań z przyjętej bazy nieruchomości 

porównawczych oraz określano wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen nieruchomości 

wycenianej i nieruchomości z bazy.  

Następnie obliczono skorygowaną cenę transakcyjną każdej z nieruchomości przyjętych do porównań 

przy użyciu określonych poprawek oraz średnią arytmetyczną z cen skorygowanych, uzyskanych z 

porównań w poszczególnych parach. 

  
Nr nieruchomości z bazy do porównania 3 4 16 17 

Cena nieruchomości porównawczej Cp   [zł/m2] 362,32 434,78 930,23 714,29 

L.p Cechy rynkowe 
Udział cechy w 

ΔC [%]            
(waga cechy)   

Zakres kwotowy  
[zł/m2] Kwotowe poprawki korygujące ceny nieruchomości   [zł/m2] 

1 Lokalizacja ogólna 15,00% 191,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Lokalizacja szczegółowa 10,00% 127,70 63,85 63,85 63,85 63,85 

3 Atrakcyjność architektoniczna 10,00% 127,70 63,85 63,85 63,85 127,70 

4 Standard budynku 30,00% 383,11 -95,78 0,00 -191,56 -191,56 

5 Powierzchnia obliczeniowa 25,00% 319,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Prawo do gruntu 5,00% 63,85 -63,85 -63,85 -63,85 0,00 

7 Możliwości inwestycyjne 5,00% 63,85 -31,93 -31,93 -31,93 -31,93 

Sumy: 100,00% 1 277,02 -63,86 31,92 -159,64 -31,94 

Ceny skorygowane o sumę poprawek Cw'=Cp+Σ popr    [zł/m2] 298,46 466,70 770,59 682,35 

Średnia arytm. cen skorygowanych = Wynik szacowania   
[zł/m2] 

554,53 

Powierzchnia nieruchomości szacowanej    [m2] 95,00 

Wartość nieruchomości przed zaokrągleniem    [zł] 52 680,35 

 
Przyjęto: 

Wuw = 53 000,00 zł 

9.3 Oszacowanie hipotetycznej wartości zgodnie założeniami pkt 5.3.1 operatu 
szacunkowego 

 

  
Nr nieruchomości z bazy do porównania 3 4 16 17 

Cena nieruchomości porównawczej Cp   [zł/m2] 362,32 434,78 930,23 714,29 

L.p Cechy rynkowe 
Udział cechy w 

ΔC [%]            
(waga cechy)   

Zakres kwotowy  
[zł/m2] Kwotowe poprawki korygujace ceny nieruchomości   [zł/m2] 

1 Lokalizacja ogólna 15,00% 191,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Lokalizacja szczegółowa 10,00% 127,70 63,85 63,85 63,85 63,85 
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3 Atrakcyjność 
architektoniczna 10,00% 127,70 63,85 63,85 63,85 127,70 

4 Standard budynku 30,00% 383,11 -95,78 0,00 -191,56 -191,56 

5 Powierzchnia obliczeniowa 25,00% 319,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Prawo do gruntu 5,00% 63,85 -63,85 -63,85 -63,85 0,00 

7 Możliwości inwestycyjne 5,00% 63,85 -31,93 -31,93 -31,93 -31,93 

Sumy: 100,00% 1 277,02 -63,86 31,92 -159,64 -31,94 

Ceny skorygowane o sumę poprawek Cw'=Cp+Σ popr    
[zł/m2] 

298,46 466,70 770,59 682,35 

Średnia arytm. cen skorygowanych = Wynik szacowania   
[zł/m2] 

554,53 

Powierzchnia nieruchomości szacowanej    [m2] 129,00 

Wartość nieruchomości przed zaokrągleniem    [zł] 71 534,37 

 
Przyjęto: 

Wuw = 72 000,00 zł 

 

10 WYNIK KOŃCOWY 

Określona w niniejszym operacie szacunkowa wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz 

z prawem własności budynku przysługująca do nieruchomości zlokalizowanej w Górze, powiat górski, 

województwo dolnośląskie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 933, AM-25, obręb ewidencyjny 

0001 Góra o powierzchni 0,0043 ha, objętej księgą wieczystą nr LE1G/00076681/1 wynosi: 

53 000,00 zł 

słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych  

 

Sporządzono dnia 24 marca 2021, przez:  

      
     Rzeczoznawca majątkowy:  

                              Marcin Dyki 

 

 

Oszacowania wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości dokonano przy zastosowaniu podejścia 

porównawczego, metody porównywania parami.  

W opinii autora, biorąc pod uwagę lokalizację nieruchomości, zły stan techniczno – użytkowy budynku, 

jak również obecną relację popytu i podaży na rynku, określona szacunkowa wartość nieruchomości 

jest zgodna z definicją wartości rynkowej i odzwierciedla najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do 

uzyskania w przypadku jej sprzedaży na wolnym rynku, przy prawidłowej jej ekspozycji. 
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11 KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

1. Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa. 

2. Podstawę do określenia stanu prawnego oraz wartości stanowiły informacje i dokumenty 

udostępnione przez Zamawiającego; zakłada się, że autorowi opracowania zgłoszono wszystkie 

znane okoliczności mające wpływ na wartości przedstawione w opinii. 

3. Niniejszy operat szacunkowy nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu niż w nim 

określono. 

4. Operat nie stanowi analizy prawnej, stan prawny został zbadany jedynie dla potrzeb 

przedstawienia wartości. 

5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte, prawne i fizyczne nieruchomości, 

których występowania nie mógł stwierdzić przy dokonywaniu oględzin, ani też na podstawie 

dokumentacji prawnej czy technicznej. 

6. Przyjęta w operacie szacunkowym ocena stanu technicznego wycenianego obiektu nie stanowi 

jego ekspertyzy technicznej, ani nie jest oceną stanu środowiska. 

7. Określone w operacie wartości nieruchomości nie uwzględniają jakichkolwiek obciążeń 

nieruchomości prawami nieujawnionymi w księdze wieczystej, które nie były znane 

rzeczoznawcy majątkowemu i nie zostały opisane w operacie. 

8. Ustalona w operacie szacunkowym wartość jest wartością netto i nie uwzględnia podatków 

i opłat jakie będzie musiał ponieść ich nabywca, w tym w szczególności podatku VAT. 

9. Wyznaczona wartość jest wartością na dzień wyceny i może ulec zmianie, w zależności od stanu 

rynku nieruchomości i rzeczoznawca nie udziela gwarancji, co do aktualności tych wartości w 

przyszłości. 

10. Przyjmuje się odpowiedzialność za umiejętność, staranność i dokładność, oczekiwaną od 

rzeczoznawcy majątkowego, ale nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich. 

11. Integralną częścią operatu szacunkowego stanowią załączniki wg wykazu zamieszczonego na 

następnej stronie. 

12 ZAŁĄCZNIKI 

Zał 1. Wydruk z księgi wieczystej 
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Zał 2. Wypis z rejestru gruntów 

Zał 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej 

Zał 4. Wypis z rejestru budynków 

Zał 5. Kopia policy OC 
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TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR LE1G/00076681/1, STAN Z DNIA 2021-03-18
11:43

Okładka Dział I-
O

Dział I-
Sp Dział II Dział III Dział IV

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-

Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi LE1G / 00076681 / 1
-

2. Oznaczenie wydziału ---
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W GŁOGOWIE
B: siedziba sądu GŁOGÓW
C: kod wydziału LE1G
D: numer wydziału V
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

-

Numer i nazwa pola Indeks
zmiany Treść pola

3. Typ księgi
---

GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY
ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-

Numer i nazwa pola Indeks
zmiany Treść pola

1. Stan w czasie założenia

---

ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W
WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI
WIECZYSTEJ

2. Chwila zapisania księgi --- 2011-07-08-15.20.43.627801
3. Chwila ujawnienia księgi --- 2011-07-15-13.06.33.628219
4. Data założenia dotychczasowej księgi

wieczystej --- 1995-11-28

Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-

Numer i nazwa pola Indeks
zmiany Treść pola

1. Chwila zamknięcia księgi --- ---
2. Podstawa zamknięcia księgi --- ---

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk - podstaw wpisów

Brak wpisu

Nr Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-

1. Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.

1. Chwila wpływu --- 1995-11-27 00:00:00
2. Rodzaj dziennika  ---
3. Numer dziennika  / 00005126 / 95 / ---

4. Czy z urzędu  NIE
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Położenie wniosku 5. Numer karty akt  ---
6. Numer księgi  / /

Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu --- 1995-11-28 00:00:00
Wpisujący Imię  ---

Nazwisko  ---
Stanowisko  ---

-

2. Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.

1. Chwila wpływu --- 2008-02-26 09:20:00
2. Rodzaj dziennika  DZ. KW.
3. Numer dziennika  / 00000702 / 08 / ---

4. Czy z urzędu  NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt  ---

6. Numer księgi  / /
Podrubryka - Chwila wpisu

1. Chwila wpisu --- 2008-02-29 00:00:00
Wpisujący Imię  ---

Nazwisko  ---
Stanowisko  ---

Powrót
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TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR LE1G/00076681/1, STAN Z DNIA 2021-03-18
11:43

Okładka Dział I-
O

Dział I-
Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Rubryka 1.1 - Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
-

Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---

1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

Rubryka 1.3 - Położenie
-

Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---

1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo --- ---
3. Powiat --- ---
4. Gmina --- ---
5. Miejscowość 1 GÓRA
6. Dzielnica --- ---

Rubryka 1.4 - Oznaczenie
-

Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
-

Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---

1. 1. Identyfikator działki --- ---
2. Numer działki 1 933
3. Obręb
ewidencyjny

A: numer obrębu
ewidencyjnego --- ---

B: nazwa obrębu
ewidencyjnego --- ---

4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1. --- ---
6. Sposób korzystania 1 DZIAŁKA GRUNTU
7. Odłączenie Numer księgi --- / /

Obszar --- ---
8. Przyłączenie Numer księgi 1 / 00028656 /

Obszar 1 0,0043 HA
9. Numer księgi
zaginionej,
zniszczonej,
dawnej, zbioru
dokumentów

A: numer
księgi
zaginionej

1.
--- ---

B: numer
księgi
zniszczonej

1.
--- ---

C: numer
księgi dawnej

1. --- ---

D: oznaczenie 1. --- ---
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zbioru
dokumentów

Podrubryka 1.4.2 - Budynek
-

Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---

1. 1. Identyfikator budynku --- ---
2. Identyfikator działki 1. --- ---
3. Położenie 1. 1 1
4. Dane
adresowe

1. A: nazwa ulicy 
(alei, placu) --- ---

B: numer
porządkowy
budynku

--- ---

5. Liczba kondygnacji --- ---
6. Liczba samodzielnych lokali --- ---
7. Powierzchnia użytkowa budynku --- ---
8. Przeznaczenie budynku 1 ZABUDOWANIA
9. Dalszy opis
budynku

Numer księgi 1. --- / /

10.
Nieruchomość,
na której
usytuowany jest
budynek

1. A: numer księgi
wieczystej --- ---

B: numer obrębu
ewidencyjnego --- ---

C: numer działki
ewidencyjnej --- ---

11. Odrębność 1 TAK
12. Odłączenie -
numer księgi
wieczystej

Numer księgi
--- / /

13. Przyłączenie -
numer księgi
wieczystej

Numer księgi 1.
1 / 00028656 /

14. Informacja
o
wyodrębnionych
lokalach

1. A: numer lokalu --- ---
B: numer księgi
wieczystej --- / /

15. Części wspólne po wyodrębnieniu
lokali --- ---

Podrubryka 1.4.3 - Urządzenie
Brak wpisu

Podrubryka 1.4.4 - Lokal
Brak wpisu

Rubryka 1.5 - Obszar
-

Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---

1. Obszar 1 0,0043 HA

Rubryka 1.6 - Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu
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Rubryka 1.7 - Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści

księgi

Rubryka 1.8 - Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na

końcu treści księgi

Rubryka 1.9 - Komentarz
-

Pole 1.9.0.1 - Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola

Wpisu ---
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w
księdze wieczystej w toku migracji, które
zawierają treść nie objętą strukturą księgi
wieczystej lub projekty wpisów przeniesione
z dotychczasowej księgi wieczystej ---

W ŁAMIE 8 WPIS O TREŚCI: NA
PODSTAWIE UMOWY NIEODPLATNEGO
PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI Z DNIA 5 KWIETNIA
1996R REP. A 652/96 NOT. IRENEUSZA
WELEDY W GÓRZE K 7-9 I ZGODNIE Z
WNIOSKIEM Z DNIA 12 KWIETNIA 1996R
NR 1424/96 WPISANO 9 STYCZNIA 1998R.

B: Ostatni numer aktualnego lub
wykreślonego wpisu w danym dziale --- 1

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk - podstaw wpisów

-

1 Dane o wniosku / / 00005126 / 95 /

Rubryka - Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola

Wpisu Wykr. ---
1. 1. Podstawa oznaczenia

(sprostowania) --- --- OPIS I PLAN

2. Data sporządzenia   ---
3. Nazwa organu   ---
4. Siedziba organu   ---

Położenie dokumentu
1. Położenie

dokumentu
5. Numer karty akt --- --- 2
6. Numer księgi   / /

Nr Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-

1. Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.

1. Chwila wpływu --- 1995-11-27 00:00:00
2. Rodzaj dziennika  ---
3. Numer dziennika  / 00005126 / 95 / ---

4. Czy z urzędu  NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt  ---

6. Numer księgi  / /
Podrubryka - Chwila wpisu

1. Chwila wpisu --- 1995-11-28 00:00:00
Wpisujący Imię  ---

Nazwisko  ---
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Stanowisko  ---

Powrót
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TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR LE1G/00076681/1, STAN Z DNIA 2021-03-18
11:45

Okładka Dział I-
O

Dział I-
Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

Rubryka 1.10 - Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

Rubryka 1.11 - Spis praw
-

Podrubryka 1.11.1 - Spis praw związanych z własnością
Brak wpisu

Podrubryka 1.11.2 - Prawo użytkowania wieczystego
-

Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---

1. Okres użytkowania --- 2095-04-05
2. Sposób korzystania

---

DZIAŁKA GRUNTU W WIECZYSTYM
UŻYTKOWANIU ORAZ ZABUDOWANIA
STANOWIĄCE ODREBNY OD GRUNTU
PRZEDMIOT WŁASNOŚCI.

Podrubryka 1.11.3 - Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

Rubryka 1.12 - Podstawa wpisu
Brak wpisu

Rubryka 1.13 - Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

Rubryka 1.14 - Komentarz
-

Pole 1.14.0.1 - Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola

Wpisu ---
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w
księdze wieczystej w toku migracji, które
zawierają treść nie objętą strukturą księgi
wieczystej lub projekty wpisów przeniesione
z dotychczasowej księgi wieczystej

--- ---

B: Ostatni numer aktualnego lub
wykreślonego wpisu w danym dziale --- 0

Nr Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

Powrót
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TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR LE1G/00076681/1, STAN Z DNIA 2021-03-18
11:45

Okładka Dział I-
O

Dział I-
Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Rubryka 2.1 - Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

Rubryka 2.2 - Właściciel
-

Podrubryka 2.2.1 - Udział
-

Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---

1. 1. Numer udziału w prawie --- 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) --- 1 / 1
3. Rodzaj wspólności --- ---

Podrubryka 2.2.2 - Skarb Państwa
Brak wpisu

Podrubryka 2.2.3 - Jednostka samorządu terytorialnego (związek
międzygminny)

-

Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---

1. 1. Lista wskazań udziałów w
prawie

1. --- 1

2. Nazwa --- MIASTO I GMINA GÓRA
3. Siedziba --- ---
4. REGON --- ---
5. Nazwa uprawnionego --- ---
6. Siedziba uprawnionego --- ---
7. REGON uprawnionego --- ---

Podrubryka 2.2.4 - Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną

Brak wpisu

Podrubryka 2.2.5 - Osoba fizyczna
Brak wpisu

Rubryka 2.3 - Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

Rubryka 2.4 - Użytkownik wieczysty
-

Podrubryka 2.4.1 - Napis
-

Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---

1. Napis 2 WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU
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STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ
NIERUCHOMOŚĆ

Podrubryka 2.4.2 - Udział
-

Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---

1. 1. Numer udziału w prawie 2 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2 1 / 1
3. Rodzaj wspólności --- ---

Podrubryka 2.4.3 - Skarb Państwa
Brak wpisu

Podrubryka 2.4.4 - Jednostka samorządu terytorialnego (związek
międzygminny)

Brak wpisu

Podrubryka 2.4.5 - Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną

-

Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---

1. 1. Lista wskazań udziałów w
prawie

1. 2 1

2. Nazwa 2 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO,
CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

3. Siedziba --- ---
4. REGON 2 02038094900000
5. Stan przejściowy --- ---
6. KRS --- ---

Podrubryka 2.4.6 - Osoba fizyczna
Brak wpisu

Rubryka 2.5 - Uprawniony
Brak wpisu

Rubryka 2.6 - Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści

księgi

Rubryka 2.7 - Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na

końcu treści księgi

Rubryka 2.8 - Komentarz
-

Pole 2.8.0.1 - Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola

Wpisu ---
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w
księdze wieczystej w toku migracji, które
zawierają treść nie objętą strukturą księgi

--- W ŁAMIE 5 WPIS O TREŚCI: NA WNIOSEK Z
DNIA 27 LISTOPADA 1995R DZ.KW.
5126/95 WPISANO DNIA 28 LISTOPADA
1995R.
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wieczystej lub projekty wpisów przeniesione
z dotychczasowej księgi wieczystej

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk - podstaw wpisów

-

2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00000702 / 08 /

Podrubryka - Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola

Wpisu Wykr. ---
1. 1. Tytuł aktu --- --- UMOWA NIEODPŁATNEGO

PRZENIESIENIA PRAW
2. Numer rep A   1669/2008
3. Data sporządzenia   2008-02-19
Notariusz 4. Imię pierwsze   WŁADYSŁAW

5. Imię drugie   ANDRZEJ
6. Nazwisko /
pierwszy człon
nazwiska
złożonego

  OBROCKI

7. Drugi człon
nazwiska
złożonego

  ---

8. Siedziba   WROCŁAW
Położenie dokumentu

1. Położenie
dokumentu

9. Numer karty akt --- --- ---
10. Numer księgi   / /

Nr Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-

2. Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.

1. Chwila wpływu --- 2008-02-26 09:20:00
2. Rodzaj dziennika  DZ. KW.
3. Numer dziennika  / 00000702 / 08 / ---

4. Czy z urzędu  NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt  ---

6. Numer księgi  / /
Podrubryka - Chwila wpisu

1. Chwila wpisu --- 2008-02-29 00:00:00
Wpisujący Imię  ---

Nazwisko  ---
Stanowisko  ---

Powrót
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TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR LE1G/00076681/1, STAN Z DNIA 2021-03-18
11:46

Okładka Dział I-
O

Dział I-
Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

Nr Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

Powrót
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TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR LE1G/00076681/1, STAN Z DNIA 2021-03-18
11:46

Okładka Dział I-
O

Dział I-
Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ IV - HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

Nr Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

Powrót



Jednostka rejestrowa  : G.444

GÓRA
Jednostka ewidencyjna  : MIASTO GÓRA

Obręb  : 0001

Województwo : DOLNOŚLĄSKIE
Powiat  : GÓROWSKI

z dnia: 08.03.2021

020401_4

Nr kancelaryjny :

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW O NIEPEŁNEJ TREŚCI

(nazwa organu wydającego dokument)

................................................................

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter 
Udziałwłasności / władania

MIASTO I GMINA GÓRA Własność 1/11

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA Użytkowanie wieczyste 1/12

05.04.2095

Nr działki Położenie działki Pow. 
działki 

[ha]

Nr KW lub inny 
dokument 
własności

Opis użytku
Oznaczenie 
użytków i 
konturów 
klasyfikac.

Pow. 
użytku 

[ha]

Ark.

933 0.0043 LE1G/00076681/10.0043B25 tereny mieszkaniowe

Id działki: 020401_4.0001.933 Wartość gruntów:

Razem powierzchnia działek : 0.0043 ha

   czterdzieści trzy  m. kwadr.Słownie : 

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 08.03.2021

Sporządził : Wojciech Marciniak

 08.03.2021 ....................................................

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

Strona: 1



KARTOTEKA BUDYNKÓW
z dnia: 08.03.2021

Pozycja kartoteki budynków: KB.444

1. Rodzaj wg. KŚT: Liczba 
kondyg.
nad/pod
ziemią

Adres budynkuNr 
ewid.

Działka Nr KW lub 
inny dok.2. Główna fun. bud.:

3. Inne fun. bud.:

1.Bud.

2.Przeb.

Rok zak.

2992 Góra; 11 Listopada933 2/0Pozostałe budynki niemieszkalne

Budynek nie określony innym 
atrybutem FSB

1.

2. 

3.

1.

2. 

Id budynku: 020401_4.0001.2992_BUD Nr jednostek rejestru gruntów:  G.444

B.316Nr jednostki rejestru budynków: (  ) 

Rej. zabytków:

Wartość:

Materiał : MUR

Status budynku: Wybudowany

Pow. użyt. z obmiarów: Pow. użyt. ust. na podst. projektu:

St. pewn. ust. daty przebud.:

St. pewn. ust. daty bud.:

Klasa wg. PKOB:Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie

Stan użyt. bud.:

Data rozbiórki:
Przyczyna rozbiórki:

Łączna liczba izb w budynku:Ilość mieszkań o określonej liczbie izb:
więcej niż 10:10 izb:9 izb:8 izb:7 izb:6 izb:5 izb:4 izby:3 izby:2 izby:1 izba:

Powierzchnia lokali wyodrębn.:Powierzchnia pom. przyn. lokali: Powierzchnia lokali niewyodrębn.:
Pow.użytk. lokali [m2]:
Pow zabud. [m2]: 43.00

0Liczba ujawnionych samodzielnych lokali:

Zakres przebudowy:

Informacje dodatkowe:

Data oddania do uzytk.:Liczba wyodrębnionych lokali: 0

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 08.03.2021
Sporządził : Wojciech Marciniak

 08.03.2021 ...............................................

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

Strona: 1





CERTYFIKAT
ZAWARCIA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

Niniejszym potwierdza się, że:

posiada zawarte obowiązkowe ubezpieczenie
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności 
rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 805)
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słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy euro
składka za ubezpieczenie wynosi: 292.00 PLN

na okres: 22/10/2020 - 21/10/2021
na sumę gwarancyjną: 75 000 EUR
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