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WYCIĄG  Z  OPERATU  SZACUNKOWEGO 

 
Określenie 
nieruchomości: 

Nieruchomość zabudowana halą przemysłową z częścią biurową i socjalną 
oraz budynkiem o funkcji w przeszłości biurowej, położona w Zielonej Górze 
przy ul. Sulechowskiej.  
Księga wieczysta ZG1E/00 79905/4. 
 

Opis nieruchomości: Działka nr 120/51 o pow. 1,3201 ha, zabudowana halą przemysłową z częścią 
biurową i socjalną oraz wolnostojącym budynkiem o funkcji biurowej 
(obecnie nieużytkowanym). Lokalizacja na terenie przemysłowym, po dawnej 
Fabryce Wagonów  „ZASTAL”.  
Hala jednokondygnacyjna, z dobudowaną dwukondygnacyjną częścią biurową 
i socjalną. Konstrukcja dwunawowa, szkieletowa na słupach stalowych, dach 
na wiązarach stalowych, pokrycie dachu płytami żelbetowymi. W dachu 
naświetla. Rok budowy 1938. Budynek w ciągłej eksploatacji. 
 
Powierzchnia netto hali: 5472,3 m2 
Powierzchnia netto budynku biurowo- socjalnego 2403,6 m2 
 
Budynek wolnostojący, murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z 
dachem płaskim, krytym papą. Rok budowy 1938. Budynek nieużytkowany 
od ok. 20 lat. 
Powierzchnia netto budynku:   1758,2 m2 
 

Cel wyceny: Określenie wartości praw do nieruchomości zabudowanej dla ustalenia ceny 
otwarcia na licytacji komorniczej 
 

Zakres wyceny: Określenie wartości praw do nieruchomości dla aktualnego sposobu 
użytkowania (WRU) wg stanu na dzień oględzin i wg cen na dzień wykonania 
wyceny. 
 

Metoda wyceny:  Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania WRU. 
Podejście porównawcze, metoda porównywania parami. 
 

Oszacowana wartość 
rynkowa praw do 
nieruchomości: 
 

14 407 000 zł 

Data określenia 
wartości rynkowej: 
 

27.02.2017 r. 

Data sporządzenia 
operatu: 

 
27.02.2017 r. 

 
Opracowanie:  
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES WYCENY 

1.1. Przedmiot wyceny 
Nieruchomość zabudowana halą przemysłową z częścią biurową i socjalną oraz budynkiem o funkcji w 
przeszłości biurowej, położona w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej na działce nr 120/51.  
 

1.2. Cel wyceny 

Określenie wartości rynkowej praw do nieruchomości zabudowanej dla ustalenia ceny otwarcia na licytacji 
komorniczej. 

 
1.3. Zakres wyceny  
Określenie wartości praw do nieruchomości zabudowanej czyli prawa użytkowania wieczystego gruntu i 
prawa własności budynków, dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU) w stanie na dzień oględzin 
nieruchomości  i wg cen na dzień wykonania wyceny. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

3.1. Podstawa formalna 
Zlecenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasza Karpińskiego z dnia 
08.11.2016 do wy Km 3082/16. 
 
3.2. Podstawy materialno - prawne  
- Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.  Nr  102 poz. 
651),  Dział IV - Wycena nieruchomości. Rozdział 1 - Określanie wartości nieruchomości. Art. 151 ust. 1 
definiujący wartość rynkową nieruchomości, art. 152 - 154 definiujące sposoby  określania wartości 
nieruchomości, opisujące zasady stosowania podejścia porównawczego, dochodowego i kosztowego oraz 
określające zasady wyboru przez rzeczoznawcę właściwego podejścia, metody i techniki szacowania 
nieruchomości, art. 155 - 156 wskazujące na dane wykorzystywane w procesie szacowania  oraz podające 
obowiązującą formę tych danych oraz formę  sporządzania opinii o wartości nieruchomości, 
- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym ( Dz.U.nr 80 poz.717), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i  
sporządzania  operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109 z późniejszymi zmianami), 
Rozdział 2 - Określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść i technik 
wyceny. § 3 - 24 opisujące podejścia porównawcze, dochodowe, kosztowe i mieszane oraz zasady i warunki 
stosowania tych podejść.  Rozdział 4 - Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego. § 55 - 58 
opisujące zasady postępowania w procesie szacowania oraz formę i zawartość operatu szacunkowego. 
- Powszechne Krajowe Zasady Wyceny oraz Standardy zawodowe rzeczoznawców  majątkowych. 
Uchwała nr 26/07 i 27/07 z dnia 12-13 grudnia 2007 r. oraz Uchwała nr 26/08 i 27/08   z dnia 8-09 grudnia 
2008 r. Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń  Rzeczoznawców Majątkowych, 
KSWP 1 - Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa. 
Tymczasowa nota interpretacyjna III.3 - Ustalanie stanu prawnego przedmiotu wyceny:  obowiązki 
rzeczoznawcy majątkowego. 
Tymczasowa nota interpretacyjna III.4 - Zasady ustalania zużycia. 
NI 1 -  Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. 
KSWP 3 - Operat szacunkowy. 

 
3.3. Podstawy metodyczne wyceny i literatura 
- „Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych”, 
- „Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”, 

 
3.4. Źródła informacji i danych merytorycznych 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zielonej Góry uchwalone uchwałą 
nr XXIV/256/2000 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2000r. z późniejszymi zmianami,  
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- księga wieczysta nr ZG1E/00079905/4, 
- oględziny nieruchomości, 
- baza danych cen transakcyjnych i stawek czynszów w posiadaniu autora operatu. 
 

4. DATY ISTOTNE DLA CZYNNO ŚCI RZECZOZNAWCY 

- Data sporządzenia wyceny       27.02.2016 r. 
- Data na którą określono wartość przedmiotu wyceny  27.02.2016 r. 
- Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny  28.12.2016 r. 
- Data oględzin nieruchomości      28.12.2016 r. 
 
Oględziny nieruchomości przeprowadzono bez udziału przedstawicieli właściciela nieruchomości. 
 

5. OPIS, OKREŚLENIE STANU PRZEDMIOTU WYCENY 

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 17 Ustawy o gospodarce nieruchomościami przez stan nieruchomości 
rozumie się stan prawny, stan zagospodarowania, stan techniczno- użytkowy, stopień wyposażenia 
nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej a także stan otoczenia nieruchomości, w tym 
wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. 
 
5.1. Stan nieruchomości   
a) Stan prawny nieruchomości wg księgi wieczystej ZG1E/00079905/4 prowadzonej przez Wydział VI Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. 
 
Typ księgi:  
Nieruchomość gruntowa, 
 
Dział I-O (Oznaczenie nieruchomości): 
Działka:  
Położenie:    Zielona Góra, 
Numer działki:  120/51, obręb 5, 
Sposób korzystania: Ba – tereny przemysłowe, 
Obszar:    1,3201 ha,  
 
Dział I-SP (Spis praw związanych z własnością):  

Brak wpisu, 
 
Dział II- (Własność): 
Omega SPV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze,  
 
Dział III- (Prawa, roszczenia i ograniczenia):  
Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w sprawie Km 3082/16, 
  
 Dział IV- (Hipoteka) :  
1) hipoteka umowna łączna w kwocie 56000000 ( pięćdziesiąt sześć milionów ) zł. 
 Wierzyciel hipoteczny: Copernicus Services Sp. z o.o., spółka komandytowo- akcyjna z/s w Warszawie, 
 
2) hipoteka umowna łączna w kwocie 20000000 ( dwadzieścia milionów ) zł. 
 Wierzyciel hipoteczny: Wojna, Smołuch i wspólnicy. Adwokaci i radcowie prawi, Spółka partnerska z/s w 
Warszawie. 
 
b) Stan wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Zielonej 
Górze: 
- Województwo  - lubuskie 
- Powiat  - m. Zielona Góra 
- Gmina  - m. Zielona Góra 
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- Miejscowość  - Zielona Góra 
- Obręb   - 5 
- Nr działki  -  120/51 
- Położenie działki - Zielona Góra, ul. Sulechowska 
- Powierzchnia działki - 1,3201 ha 
- Rodzaj użytku  - Ba - tereny przemysłowe, 
- Nr kw   - ZG1E/00079905/4 
- Właściciel   - OMEGA SPV1 Spółka z o.o., ul. Sulechowska 4, 65-119 Zielona Góra. 
 
5.2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego 
Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie nieruchomości ustala się na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu przeznaczenie 
ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla szacowanej nieruchomości nie ma 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium cytowanym w pkcie 3.4, 
nieruchomość znajduje się na terenie opisanym jako B0/10.P1 -teren zabudowy produkcyjnej. 
Należy zaznaczyć, ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem 
prawa lokalnego. 
 
5.3. Opis stanu techniczno – użytkowego nieruchomości  
5.3.1. Lokalizacja i opis nieruchomości gruntowej 

Szacowana nieruchomość zlokalizowana jest w Zielonej Górze w centralnej części miasta, przy ul. 
Sulechowskiej, na terenie po Fabryce Wagonów „ZASTAL”. Teren ten został podzielony na działki 
zabudowane budynkami przemysłowymi oraz działki niezabudowane. Jest to wydzielony i ogrodzony teren z 
obiektami o funkcjach przemysłowej, usługowej, magazynowej. Dojazd do działek odbywa się wydzielonymi  
drogami wewnętrznymi a wjazd na teren pofabryczny odbywa się  przez bramy wjazdowe od strony ul. 
Sulechowskiej i ul. Ludowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny PKP z dworcem kolejowym oraz tereny 
mieszkaniowe z infrastrukturą towarzyszącą.  
Nieruchomość stanowi działkę gruntową oznaczoną nr ewid. 120/51 o powierzchni 1,3201 ha. Położona jest 
ona w południowej części terenu przemysłowego. Działka ma kształt prostokątny. Zagospodarowanie 
stanowią wolnostojąca hala przemysłowa z zapleczem biurowym i socjalnym oraz wolnostojący budynek 
użytkowany w przeszłości na cele biurowe. Działka nie jest ogrodzona, jedynie od południa graniczy z 
odgrodzonym terenem PKP. W południowej części działki znajduje się bocznica kolejowa obsługująca 
szacowaną nieruchomość i nieruchomości sąsiednie. Dojazd do działki odbywa się drogami wewnętrznymi 
prowadzącymi od strony ul. Ludowej i ul. Sulechowskiej.  

W oparciu o wizję lokalną, wywiad w terenie oraz opracowania kartograficzne ustalono, że w zasięgu 
działki znajduje się uzbrojenie w postaci sieci wodnej, kanalizacyjnej, cieplnej i energetycznej. Do działki 
doprowadzono przyłącza sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej, energetyczne i sieć cieplną. Nieruchomość w 
czasie oględzin była użytkowana. 
 
5.3.2. Opis hali przemysłowa z budynkiem socjalno- biurowym 
Hala przemysłowa jest to budynek jednokondygnacyjny, dwunawowy, o konstrukcji stalowej. Program 
funkcjonalny stanowi duża hala o funkcji przemysłowej. Wzdłuż północnego, dłuższego boku hali znajduje 
się dwukondygnacyjna przybudówka z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i warsztatem na parterze. 
Całość stanowi jedną bryłę. 
Rok budowy 1938, w budynku przeprowadzono remonty. 
 
A) konstrukcja hali przemysłowej: 
- konstrukcja budynku szkieletowa w postaci słupów stalowych, górą połączone wiązarami stalowymi 
kratowymi, 
- na słupach zamontowane belki podsuwnicowe, 
- dach z płyt żelbetowych na płatwiach stalowych, kryty papą, 
- ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, 
- tynki wewnętrzne cem.-wapienne, 
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- posadzka betonowa, w posadzce zamontowane torowiska kolejowe,  
- stolarka okienna i drzwiowa stalowa,  
- bramy stalowe dwuskrzydłowe oraz segmentowe w ścianach szczytowych, 
- instalacje wewnętrzne: wodna, kanalizacyjna, energetyczna oświetleniowa i siłowa, wentylacyjna, grzewcza 
centralna. Instalacje techniczna sprężonego powietrza, 
- w każdej nawie znajdują się po 2 suwnice o udźwigu 10 Mg. 
 
Budynek w trakcje oględzin był użytkowany. Stan techniczny: elementy konstrukcyjne bez widocznych 
uszkodzęń. Stan techniczny przeciętny. 
 
Podstawowe dane techniczne budynku zgodnie z danymi otrzymanymi od przedstawiciela wierzyciela: 
 

Powierzchnia zabudowy 108,32 * 50,52 = 5472,3 m2 
Powierzchnia użytkowa    5356,0 m2 

 Kubatura     58834 m3. 
Podpiwniczenie     nie 
Wysokość hali     śr. 10 m. 

 
B) Budynek biurowo socjalny z warsztatem. 
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe z 
sanitariatami, magazyn oraz warsztat suwnic. Budynek posiada odrębne trzy klatki schodowe. Na piętrze we 
wschodniej części znajdują się szatnia pracownicza z sanitariatami i jadalnia, w zachodnije części znajdują 
się pomieszczenia biurowe wraz z sanitariatami. Ta część jest po remoncie.  
 
Konstrukcja budynku: 
- ściany podłużne murowane z cegły pełnej gr 38 cm, 
- stropy płytowo- żebrowe oparte na podciągach żelbetowych, 
- dach z płyt żelbetowych, ocieplony, kryty papą, 
- posadzki betonowe, w pom. socjalnych i sanitariatach łytki ceramiczne, w pom. biurowych panele 
podłogowe, 
- stolarka okienna: w pom warsztatowych okna stalowe, w pozostałych okna w ramach PVC, stolarka 
drzwiowa typowa drewniana, 
- instalacje wewnętrzne: wodno- kanalizacyjna, elektryczna oświetleniowa i siłowa, grzewcza c.o. zasilana z 
sieci cieplnej, w części warsztatowej dodatkowo instalacje techniczne.  
 
Budynek w trakcje oględzin był użytkowany. Stan techniczny: elementy konstrukcyjne bez widocznych 
uszkodzęń. Stan techniczny przeciętny. 
 
Podstawowe dane techniczne budynku zgodnie z danymi otrzymanymi od przedstawiciela wierzyciela: 
 

Powierzchnia zabudowy    977,2 m2 ( 108,32 * 8,83 + 11,5 * 1,8m) 
Powierzchnia użytkowa    2403,6 m2 
 w tym  piwnice   785,6 m2 
   parter   786,0 m2 
   I piętro   832,0 m2 

 Kubatura     11 930 m3 
Podpiwniczenie     tak 
Wysokość hali     9,3 m. 

 
 
 
 
 

5.3.3. Opis budynku biurowego 
Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, o zwartej bryle. Wykonany w technologii 
murowanej z płaskim dachem. Budynek posiada dwie klatki schodowe ze schodami żelbetowymi. Program 
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użytkowy obejmuje na kondygnacjach nadziemnych pomieszczenia biurowe wraz z sanitariatami.  
Rok budowy przed 1945, od około 20 lat nie jest użytkowany. Wymaga przeprowadzenia prac remontowych. 
 
Konstrukcja budynku: 
- ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej gr 41 do 71 cm, 
- stropy zróżnicowane: nad piwnicą strop na belkach stalowych typu Kleina oraz strop z płyty żelbetowej, 
zbrojonej. Nad kondygnacjami nadziemnymi strop Kleina na belkach stalowych, 
- dach z płyt żelbetowych, ocieplony, kryty papą, 
- posadzki w piwnicach betonowe, w pozostałych pomieszczeniach lastriko, płytki i wykładziny PVC. W 
sanitariatach zdemontowano wykładziny ścian i posadzek, 
- wykładziny ścian- tynk cem.- wapienny, 
- elewacja – cegła licowa, 
- stolarka okienna- okna drewniane, podwójne, skrzynkowe,  
stolarka drzwiowa – drzwi drewniane, 
- instalacje wewnętrzne: wodno- kanalizacyjna, elektryczna oświetleniowa, grzewcza c.o.   
 
Budynek od około 20 lat nie jest użytkowany. Stan techniczny: elementy konstrukcyjne bez widocznych 
uszkodzęń. Instalacje grzewcze częściowo zdemontowana, nieznany stan pozostałych instalacji. Dach w 
kilku pomieszczeniach przecieka. Stan techniczny przeciętny /dostateczny, budynek wymaga prac 
remontowych. Nie dokonano oględzin piwnic, ze względu na brak dostępu. 
 
Podstawowe dane techniczne budynku zgodnie z danymi otrzymanymi od przedstawiciela wierzyciela: 
 

Powierzchnia zabudowy   542,4 m2 ( 58,2 *93,03 + 11,4 * 1,48) 
Powierzchnia użytkowa   1758,2 m2 
 w tym  piwnice  403,4 m2 
   parter  417,0 m2 
   I piętro  428,5 m2 
   II piętro  427,9 m2 
   poddasze    81,4 m2 
 

 Kubatura    92100 m3 
Podpiwniczenie    tak, wysokości piwnic 2,5 m, 
Wysokość budynku   15,54 m. 

 
*) W załącznikach podano opisy i wyliczenie powierzchni budynków. 

  

6.  ZASADA  SZACOWANIA  WARTOSCI PRAW  DO  NIERUCHO MOŚCI. 

Wyboru metody zastosowanej do określenia wartości rynkowej prawa do nieruchomości dokonano 
uwzględniając: 
- postanowienia obowiązujących przepisów prawnych regulujących tryb, zasady i metody wyceny 
nieruchomości; 
- cel wyceny; 
- wyniki analizy podaży i popytu na nieruchomości o zbliżonej wartości użytkowej na rynku lokalnym; 
- lokalizację i rodzaj nieruchomości;  
 
Przedstawione przesłanki wyboru metody wyceny i jednocześnie sposobu ustalania wartości rynkowej  
przedmiotu wyceny oraz obowiązujące przepisy prawne, w tym Rozp. Rady Ministrów z dnia 21 września 
2004 r., w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, dały podstawę do 
zastosowania podejścia porównawczego, metody porównywania parami dla określenia wartości prawa do 
nieruchomości. Wartość rynkową, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997r. (Dz. 
U. Nr 46 z 2000r., poz. 543 z późn. zm.) art.151.1, stanowi najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do 
uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 
1)  strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy 

zamiar zawarcia umowy, 
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2)  upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania 
warunków umowy. 
Ww. Ustawa stanowi, że wartość rynkową praw do nieruchomości określa się przy zastosowaniu podejścia 
porównawczego, dochodowego lub w podejściu mieszanym (jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają 
na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego). Ze względu na rodzaj przedmiotu wyceny, 
cel i wyniki analizy rynku lokalnego nieruchomości podobnych, do określenia wartości rynkowej prawa do 
nieruchomości, zastosowano podejście porównawcze – metodę porównywania parami, która polega na 
określeniu wartości praw do nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom jakie uzyskano 
za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. 
Jako nieruchomości porównawcze rozumie się nieruchomości, które były przedmiotem obrotu rynkowego, 
charakteryzujące się w szczególności podobieństwem co do rodzaju, konstrukcji i powierzchni budynków, 
stanu technicznego budynków oraz przeznaczenia nieruchomości. 
Do określenia wartości rynkowej nieruchomości należy dochodzić w drodze porównania szacowanej 
nieruchomości osobno z każdą nieruchomością porównawczą, korygując wartość nieruchomości ze względu 
na cechy różniące te nieruchomości. Decydując się na przyjęcie wyżej opisanej metody wyceny, wzięto pod 
uwagę charakter nieruchomości oraz jej indywidualne możliwości funkcjonalne na istniejącym rynku 
lokalnym. Do określenia wartości szacowanej nieruchomości przyjęto jako cechę porównawczą powierzchnię 
netto budynku mieszkalnego. Wynika to z tego, że w przyjętych transakcjach porównawczych ceny 
jednostkowe nieruchomości odniesione są do powierzchni netto budynków.  
 
W operacie zrealizowano następującą procedurę: 

• Opis nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. 
• Określenie rynku lokalnego poprzez ustalenie rodzaju, obszaru i okresu badania cen 

transakcyjnych. 
• Przyjęcie cech rynkowych charakterystycznych dla nieruchomości i określenie ich wag 

procentowych. 
• Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych. 
• Opis nieruchomości i jej cech rynkowych. 
• Określenie cech rynkowych i ich wag. 
• Opis nieruchomości porównawczych. 
• Analiza porównawcza – porównywanie nieruchomości parami i określenie średniej ceny  
 jednostkowej szacowanej nieruchomości. 
• Określenie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości po zakończeniu robót, wg formuły: 
 
   WR = Cśr,po * Pu, (zł) 
gdzie: 
Cśr,po – cena jednostkowa średnia nieruchomości po zakończeniu robót, zł/m2 
Pu – powierzchnia budynku, m2. 

 
Wycenie nie podlegają ograniczenia wpisane w dziele III księgi wieczystej ze względu na to, ze nie mają 
wpływu na wartość nieruchomości. 
 

7. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO 

Na potrzeby niniejszej analizy określono: 
- rodzaj rynku - ceny transakcyjne kupna - sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami 
niemieszkalnymi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.  
- obszar rynku –  tereny miejskie woj. lubuskiego, 
- okres badania cen 2014-2016 r.  
 
Określenie wartości prawa własności nieruchomości zabudowanej poprzedzono analizą rynku nieruchomości, 
w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen oraz warunków zawarcia transakcji. Badaniom poddano rynek  
nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi, przeznaczonych w planach zagospodarowania 
przestrzennego na cele przemysłu lub usług. Ze względu na brak miarodajnych transakcji sprzedaży 
nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi o cechach zbliżonych do szacowanej 
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nieruchomości na terenie Zielonej Góry ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny 
do terenów miejskich na terenie kilku województw. 
Lokalny rynek nieruchomości, obejmujący badany obszar, jest rozwinięty lecz nieustabilizowany. Ilość 
transakcji  z nieruchomościami o większych powierzchniach jest niezbyt duża, a ceny za podobne 
nieruchomości podawane w aktach notarialnych są zróżnicowane ze względu na zróżnicowaną lokalizację, 
wielkość, stan techniczny, walory funkcjonalne i architektoniczne oraz możliwośc najlepszego 
wykorzystania.  Transakcjom  kupna-sprzedaży podlegają przede wszystkim obiekty starsze o walorach 
architektonicznych i użytkowych odbiegających od obecnie preferowanych, jednostkowe są transakcje 
nieruchomości z budynkami nowymi, kilkuletnimi. Analiza zaistniałych transakcji pokazuje, że bardzo duży 
wpływ na cenę ma lokalizacja i charakter obiektów oraz możliwość adaptacji do innej funkcji co miałoby 
sprzyjać ewentualnej zmianie profilu prowadzonej działalności gospodarczej w zależności od sytuacji 
gospodarczej na rynku lokalnym. Należy podkreślić, że zaobserwowano kilka transakcji kupna 
nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem terenu pod budowę obiektów handlowych lub budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych i likwidację istniejących budynków.  
Na badanym rynku południowej i zachodniej Polski znaleziono ceny transakcyjne oraz oferty sprzedaży 
nieruchomości z budynkami niemieszkalnymi w przeciętnym lub dobrym stanie technicznym a więc 
przeznaczonych do wykorzystania w stanie istniejącym na poziomie od 600 do około 3000 zł/m2 
powierzchni budynków. Taki rozrzut cenowy wiąże się głównie z lokalizacją nieruchomości, stanem 
technicznym budynków, charakterem budynków, powierzchnią działki, funkcją terenu. Ceny wyższe 
osiągnięte zostały dla nieruchomości z atrakcyjną lokalizacją w dużych ośrodkach miejskich ( Wrocław, 
Poznań, Katowice) , z dobrym dojazdem i wtedy cena jednostkowa jest oczywiście najwyższa.  
Nieduża ilość transakcji nieruchomościami zabudowanymi niemieszkalnymi podobnych do szacowanej 
nieruchomości z jednoczesnym większym zainteresowaniem nieruchomościami niezabudowanymi pokazuje, 
że inwestorzy bardziej są zainteresowani pozyskiwaniem gruntów niezabudowanych w celu budowy 
obiektów dostosowanych do zamierzonych przedsięwzięć gospodarczych niż adaptacją istniejących 
obiektów. W ślad za tym idą działania samorządów, które przygotowują tereny niezabudowane pod rozwój 
przedsiębiorczości. Takie przykłady widać min. w województwie lubuskim w  Nowej Soli, Zielonej Górze 
czy Żarach gdzie powstały i funkcjonują strefy działalności gospodarczej lub podstrefy Kostrzyńsko- 
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakup nieruchomości z budynkami w złym stanie często ma na 
celu wyburzeniem budynków i budową nowych co oznacza, ze inwestorzy skłonni są płacić stosunkowo 
wysokie ceny za nieruchomości zabudowane aby uzyskać grunty, jeśli dominującymi zaletami nieruchomości 
są lokalizacja oraz powierzchnia gruntu.  
Brak danych szczegółowych o nieruchomościach ( w szczególności brak opisu i powierzchni budynków) 
znacznie utrudniają określenie wartości praw do nieruchomości zabudowanych. W analizie rynku 
posiłkowano się informacjami w rejestru cen nieruchomości rzeczoznawcy majątkowego. 
W tabeli nr 1 podano transakcje nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi, położonymi na 
terenach miejskich, z budynkami w przeciętnym /dostatecznym stanie technicznym, przeznaczonych na cele 
usługowe, składowe, ip.. Takie nieruchomości są zbliżone charakterem do szacowanej nieruchomości.  
 
Tabela 1 

Wykaz transakcji sprzedaży nieruchomości o funkcji niemieszkalnej 
 

*) szczegółowe dane transakcyjne stanowią tajemnicę handlową 
 

Lp. Data Adres 
Pow. działki, 

m2 
Powierzchnia 
budynku, m2 

Cena jedn. pow. 
budynku, 

zł/m2 
1* 01-2016 Gubin 20 000 4 200 1 571 

2 03-2015 Świebodzin 9 961 4 680 1 353 

3* 01-2015 Dąbrowa Górnicza 19 520 6 777 1 660 

4* 01-2014 Poznań 7 861 7 886 1 541 

5 01-2014 Katowice 19 518 4 247 1 413 

6* 10-2014 Swarzędz 32 089 11 129 2 120 
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8. OKREŚLENIE WARTO ŚCI NIERUCHOMO ŚCI 

8.1. Określenie cech rynkowych i ich ocena 
Na podstawie analizy transakcji wyodrębniono cechy mające największy wpływ na poziom cen: 

• lokalizacja nieruchomości,  
• wielkość działki, 
• wielkość budynków 
• stan techniczny budynków 
• atrakcyjność rynkowa, funkcjonalność nieruchomości, możliwość zmiany funkcji budynków. 

 
Tabela nr 2    Opis cech rynkowych 
 

Lp. Cecha rynkowa Ocena Opis 

Korzystna Teren miejski, łatwy dojazd, dostępność do 
dróg wylotowych z miasta. 

Przeciętna 
Pośrednia odległość od centrum miast, tereny 
peryferyjne lub pobliskie wiejskie z dobrym 
dojazdem. 

1 Lokalizacja  

Niekorzystna Tereny wiejskie ze złym dojazdem do miasta, 
utrudniony dojazd do ważniejszych dróg. 

Korzystna Poniżej 5000 m2 
2 Wielkość działki 

Niekorzystna Powyżej j 5000 m2 

Korzystna 

Do 300 m2, wielkość budynku 
zoptymalizowana pod kątem planowanego 
wykorzystania, posiada zaplecze biurowe i 
socjalne.  

Przeciętna 300 do 1000 m2, większa powierzchnia, trudna 
do optymalnego wykorzystania.  

3 Wielkość budynku 

Niekorzystna Powyżej 1000 m². 

Korzystna 

Budynek w dobrym stanie technicznym, nowy 
lub dobrze utrzymany starszy (do 20 lat). 
Użyto wysokiej jakości, nowoczesnych, 
estetycznych materiałów wykończeniowych    

Przeciętna 

Budynek starszy (powyżej 20 lat) w którym 
regularnie prowadzona jest gospodarka 
remontowa. Użyto średniej jakości materiałów 
wykończeniowych. 

4 Stan techniczny 
budynku 

Niekorzystna 

Budynek starszy (powyżej 50 lat) w którym 
nie jest regularnie prowadzona gospodarka 
remontowa, wymaga remontu i wymiany 
niektórych elementów wykończenia i 
instalacji. Użyto niskiej jakości materiałów 
wykończeniowych.  
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Korzystna 
Budynek o możliwym różnorodnym 
wykorzystaniu, łatwość adaptacji do innej 
funkcji, duża funkcjonalność  

Przeciętna 

Budynek o możliwym różnorodnym 
wykorzystaniu, lecz wymagający dużych 
nakładów na adaptację, przeciętna 
funkcjonalność 

5 

Możliwość 
alternatywnego 
wykorzystania, 
funkcjonalność 
nieruchomości  

Niekorzystna Mała atrakcyjność, trudność adaptacji do innej 
funkcji, zła funkcjonalność nieruchomości 

 
Wagi cech rynkowych odniesiono do założenia, że cena jednostkowa szacowanej nieruchomości znajdzie się 
pomiędzy Cmin a Cmax spośród nieruchomości przyjętych do porównania. 
Wagi cech rynkowych odniesiono do założenia, że cena jednostkowa szacowanej nieruchomości znajdzie się 
pomiędzy Cmin a Cmax spośród nieruchomości przyjętych do porównania. 
Do porównania przyjęto transakcje oznaczone w tabeli nr 1 numerami 1, 3, 4, 6. 
 

Cmax – Cmin = 2120 – 1353 = 767 zł/m2 
 Tabela 3 
 

Lp. Cecha rynkowa Waga 
cechy [%] 

Zakres 
kwotowy 
[zł/ m2] 

1 Lokalizacja i otoczenie 20% 153 

2 Wielkość działki 15% 115 
3 Wielkość budynków 20% 153 
4 Stan techniczny budynków 25% 192 

5 
Możliwość alternatywnego 

wykorzystania, funkcjonalność 
nieruchomości 20% 153 

Ogółem: 100 % 767 

 
8.2. Ustalenie wartości nieruchomości  
Opis cech dot. szacowanej nieruchomości: 
a)  lokalizacja i otoczenie 
Położenie w Zielonej Górze, na terenie przemysłowym po „ZASTAL”-u, strefa śródmiejska,, blisko centrum 
miasta. Cecha korzystna, 
 
b)  wielkość działki 
Powierzchnia działki o pow. 1,3201 ha. Cecha korzystna, 
 
c)  wielkość budynku. 
Budynki niemieszkalne o powierzchni netto 9634,1 m2. Cecha niekorzystna,  
 
d)  konstrukcja, stan techniczny. 
Budynek przemysłowy na konstrukcji stalowej z 1938r. oraz budynek biurowy murowany. Opis budynków 
podano w pktach 5.3.2 i 5.3.3.  Hala przemysłowa w ciągłym użytkowaniu, budynek biurowy 
nieużytkowany. Cecha przeciętna, 
 
d)  Możliwość alternatywnego wykorzystania, funkcjonalność nieruchomości 
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Działka przeciętnie zagospodarowana, niewielka powierzchnia na parking lub plac manewrowy. Możliwość 
wykorzystywania budynków do różnej funkcji składowej, produkcyjnej, itp. Cecha przeciętna. 
 
Nieruchomości przyjęte do porównania: 
 
Nieruchomość nr A  
Data transakcji:  styczeń 2016r.,  
Lokalizacja:   Ul. Przemysłowa, Gubin, strefa pośrednia. Sąsiedztwo stanowi  

zabudowa przemysłowa i tereny niezabudowane, dojazd drogą utwardzoną. Cecha 
korzystna /przeciętna 

Wielkość działki: 20000 m2, cecha korzystna 
Powierzchnia budynku: ok. 4200 m2, cecha korzystna 
Opis budynku: budynek niemieszk. Jednokondygnacyjny, z częścią biurową dwukondygnacyjną. 

Konstrukcja stalowa, ściany i dach w lekkiej obudowie. Teren utwardzony, 
ogrodzony. Cecha korzystna, 

Funkcjonalność: budynek przemysłowy,  teren utwardzony i nieutwardzony. Działka o kształcie  
   regularnym z rezerwą terenu do wykorzystania. Cecha przeciętna, 
Cena jednostkowa: 1571 zł/m2 budynku 
 
Nieruchomość nr B  
Data transakcji:  styczeń 2015r.,  
Lokalizacja:   Dąbrowa Górnicza, strefa pośrednia. Sąsiedztwo stanowi  

zabudowa przemysłowa i usługowa oraz tereny niezabudowane, dojazd drogą 
utwardzoną. Cecha korzystna 

Wielkość działki: 19 520 m2, cecha korzystna 
Powierzchnia budynku: 6777 m2, cecha niekorzystna 
Opis budynku: budynek niemieszk. Jednokondygnacyjny, z dobudowanym budynkiem biurowym 

dwukondygnacyjnym. Konstrukcja stalowa, ściany i dach w lekkiej obudowie. Teren 
utwardzony, ogrodzony. Cecha korzystna, 

Funkcjonalność: budynek przemysłowy oraz budynek biurowy, teren utwardzony i nieutwardzony.  
   Działka o kształcie  regularnym z rezerwą terenu do wykorzystania. Cecha  
   przeciętna, 
Cena jednostkowa: 1660 zł/m2 budynku 
 
Nieruchomość nr C  
Data transakcji:  styczeń 2014r.,  
Lokalizacja:   Poznań, strefa pośrednia. Sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa i handlowa,  
   dojazd drogą utwardzoną. Cecha korzystna + 
Wielkość działki: 7861 m2, cecha korzystna 
Powierzchnia budynku: 7886 m2, cecha przeciętna /niekorzystna 
Opis budynku:  trzy budynki niemieszk. jednokondygnacyjne. Konstrukcja szkieletowa, stalowa,  
   ściany osłonowe murowane, dach dwuspadowy o małym nachyleniu, kryty blachą.  
   Wiek ok. 20 -25 lat. Stan techniczny przeciętny, funkcja składowa lub przemysłowa. 
Cecha  
   przeciętna, 
Funkcjonalność: budynek niemieszkalny,  teren utwardzony i nieutwardzony. Działka o kształcie  
   regularnym . Cecha przeciętna /niekorzystna, 
Cena jednostkowa: 1541 zł/m2 budynku 
 
Nieruchomość nr D  
Data transakcji:  październik 2014r.,  
Lokalizacja:   Swarzędz, strefa pośrednia. Sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa, niedaleko  
   zabudowa mieszkaniowa. Dojazd drogą utwardzoną. Cecha przeciętna 
Wielkość działki: 32089 m2, cecha korzystna 
Powierzchnia budynku: 11 129,5 m2, cecha niekorzystna 
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Opis budynku:  budynek jednokondygnacyjny oraz dwukondygnacyjny budynek biurowy.  
Konstrukcja stalowa, ściany osłonowe murowane, dach dwuspadowy, kryty płytami 
warstwowymi. Wiek ok. 15 lat. Stan techniczny przeciętny. Cecha  

   przeciętna, 
Funkcjonalność: budynki niemieszkalne,  teren utwardzony i nieutwardzony. Działka o kształcie  
   regularnym. Cecha przeciętna, 
Cena jednostkowa: 2120 zł/m2 budynku 
 
Do określenia wartości szacowanej nieruchomości przyjęto jako cenotwórczą powierzchnię nadziemia 
budynków jako części najlepiej nadających się do wykorzystania i mających decydujący wpływ na wartość 
nieruchomości. Powierzchnia ta równa jest 1354,7 + 5472,3 +1618=8445 m2 
W poniższej tabeli przedstawiono ocenę szacowanej nieruchomości w stanie na dzień wyceny za pomocą 
sumy współczynników korygujących. 
Wielkość współczynników korygujących ustalono następująco: 
- równy 0 dla równych cech nier. szacowanej i porównawczej, 
- 25% dla cech pośrednich np. korzystna/ przeciętna – przeciętna lub przeciętna /niekorzystna – niekorzystna, 
- 50% dla cech korzystna - przeciętna lub  przeciętna – niekorzystna 
- 100% dla cech korzystna – niekorzystna. 
 
Tabela nr 8  Analiza porównawcza do wyceny praw do nieruchomości  
 

Nieruchomości porównawcze Rodzaj cech 
rynkowych 

Nieruchomoś
ć wyceniana A B C D 

Adres 
Ul. 

Sulechowska, 
dz. 120/51 

Gubin Dąbrowa Górn. Poznań Swarzędz 

Cena 
zł/m2 

 1571 1660 1541 2120 

Korzystna Przeciętna Korzystna Korzystna+ Przeciętna Lokalizacja i 
otoczenie  38   -38 38 

Korzystna Korzystna Korzystna Korzystna Przeciętna Powierzchnia 
działki 13201 m2 0 0 0 0 

Niekorzystna Niekorzystna 
Korzystna 

/Niekorzystna 
Niekorzystna  Niekorzystna Powierzchnia 

budynku 
8445 m2 0 -29 0 0 

Przeciętny Korzystny Korzystny Przeciętny Korzystny Stan techn. 
budynku  -48 -48 0 -48 

Przeciętne  Przeciętne Przeciętne 
Przeciętne 

/niekorzystne 
przecietne 

Funkcjonalność, 
możliwość innego 

wykorzystania  0 0 +38 0 
SUMA 

POPRAWEK    
[zł/m2] 

 -10 -77 29 -10 

CENA SKORYG. 
[zł/m2] 

 1561 1583 1570 2110 

CENA ŚREDNIA 
1 zł/m2. 

 1706 

 
Wartość prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami niemieszkalnymi w Zielonej Górze przy 
ul. Sulechowskiej na działce nr 120/51, określono z wzoru: 
 

WR = Cj * Pu = 1706 zł/m2 * 8445 m2 = 14 407 170 zł. 
WR = 14 407 000 zł. 
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Słownie: czternaście milionów czterysta siedem tysięcy zł. 
 

9. WYNIK KO ŃCOWY WRAZ Z WNIOSKAMI I UZASADNIENIEM  

Oszacowana w podejściu porównawczym wartość rynkowa praw do nieruchomości zabudowanej (14 
407 000 zł) jest wartością rynkową dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU), uwzględnia atrybuty takie 
jak: lokalizacja ogólna, powierzchnia działki i budynków, stan techniczny budynków, funkcjonalność 
nieruchomości. Określona wartość nieruchomości w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 
równa jest 1706ł. Należy zwrócić uwagę, że jest to wartość nieruchomości w stanie na dzień oględzin i w 
poziomie cen na dzień sporządzenia operatu szacunkowego Zaletami nieruchomości są: położenie na terenie 
przemysłowym w śródmieściu Zielonej Góry z dobrym dostępem do drogi ekspresowej S3, dość dobry 
dojazd z centrum miasta, możliwość wykorzystywania nieruchomości do funkcji, składowej, produkcyjnej i 
podobnej. Niekorzystną cechą jest brak niewielka rezerwa terenu, konieczność wykonania prac remontowych 
wolnostojącego budynku biurowego. Wycena nie uwzględnia wartości suwnic.  
Zdaniem rzeczoznawcy oszacowana wartość jest właściwa z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i 
może stanowić podstawę określenia ceny wywołania na licytacji. 

 

10. KLAUZULE I OGRANICZENIA 

a) Operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny 
(PKZW), 
b) Oszacowanie wartości rynkowej prawa do nieruchomości dokonano wg stanu nieruchomości na dzień 
wizji lokalnej, 
c) Operat sporządzono wyłącznie dla celu określonego w punkcie 2.  
d) Opis konstrukcji i stanu technicznego budynków nie stanowi ekspertyzy budowlanej. Wszelkie informacje 
dotyczące stanu budynków otrzymane w czasie wizji lokalnej, przyjęto w dobrej wierze, 
e)  Oszacowana wartość praw do nieruchomości nie jest zwiększona o podatki (w szczególności podatek 
VAT) i opłaty związane z nabyciem nieruchomości, 
f) Za wykorzystanie operatu do innych celów, jak również przez osoby trzecie autor nie ponosi 
odpowiedzialności. 
g) Rzeczoznawca nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu wyceny, niemożliwe do ujawnienia bez 
wykonania ekspertyzy budowlanej.  
 

11. ZAŁĄCZNIKI 

- dokumentacja fotograficzna, 
- kopia danych technicznych obiektów, 
- mapa ewidencyjna nieruchomości, 
- mapa sytuacyjna nieruchomości, 
- wypis z rejestru gruntów, 
- odpis księgi wieczystej. 
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TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR ZG1E/00079905/4, STAN Z DNIA 2017-02-22
20:01

prowadzonej przez SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - ZG1E

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nr
podstawy
wpisu

Numer bieżący nieruchomości 1 1

Działki ewidencyjne

Lp. 1. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer działki 120/51 1
Obręb ewidencyjny (numer) 5
Położenie (numer porządkowy /

województwo, powiat, gmina,

miejscowość)

Lp. 1. 1
LUBUSKIE, M. ZIELONA GÓRA,
ZIELONA GÓRA M., ZIELONA GÓRA

Ulica SULECHOWSKA
Sposób korzystania BA - TERENY PRZEMYSŁOWE
Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z

której odłączono działkę, obszar)
ZG1E / 00071211 / 6, 1,3201 HA

Nr
podstawy
wpisu

Obszar całej nieruchomości 1,3201 HA 1

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
1 WYRYS I WYPIS, 2005-07-20, PREZYDENT MIASTA, ZIELONA GÓRA; 3

(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie

dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1E/00006671/05/001, 2005-07-28 12:38:46,
2005-08-25-10.13.42.304402, NIE, 1
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie

wniosku – numer karty akt)

Powrót

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/poka...

1 z 1 2017-02-22 20:01



TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR ZG1E/00079905/4, STAN Z DNIA 2017-02-22
20:02

prowadzonej przez SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - ZG1E

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

Powrót
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TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR ZG1E/00079905/4, STAN Z DNIA 2017-02-22
20:02

prowadzonej przez SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - ZG1E

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość

udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 4 1 /1 ---
10

Inna osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną
(Nazwa, siedziba, REGON)

OMEGA SPV 1 SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZIELONA
GÓRA, 362642442

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
10 OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPÓŁKI I O OBJĘCIU UDZIAŁÓW

ORAZ UMOWA PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI,
10861/2015, 2015-12-17, ANNA HŁADCZUK, ZIELONA GÓRA; 261-264
(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i

nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1E/00014504/15/001, 2015-12-18 14:20:26,
2015-12-22-11.48.29.407852, NIE, 261-264
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie

wniosku – numer karty akt)

Powrót

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/poka...
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TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR ZG1E/00079905/4, STAN Z DNIA 2017-02-22
20:03

prowadzonej przez SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - ZG1E

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Lp. 1. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer wpisu 1 11
Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE

Treść wpisu
WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Z
NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE KM 3082/16

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
11 WEZWANIE DO ZAPŁATY NELEŻNOŚCI, KM 3082/16, 2016-08-01, KOMORNIK

SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE TOMASZ KARPIŃSKI; 272
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu -

numer karty akt)

DZ. KW./ZG1E/00010790/16/001, 2016-08-01 14:17:22,
2016-08-03-11.55.52.796235, NIE, 269-270
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie

wniosku – numer karty akt)

Powrót
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TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR ZG1E/00079905/4, STAN Z DNIA 2017-02-22
20:03

prowadzonej przez SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - ZG1E

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ IV - HIPOTEKA

Lp. 1. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 1 4, 6, 7
Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA

Suma (słownie), waluta
56000000,00 (PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ
MILIONÓW) ZŁ

Wierzytelność i stosunek prawny
(numer wierzytelności /

wierzytelność, stosunek prawny)

Lp. 1. 1

- ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ
WSZYSTKICH OBLIGATARIUSZY BEZ
IMIENNEGO ICH WSKAZYWANIA, TO
JEST WSZELKICH ISTNIEJĄCYCH I
PRZYSZŁYCH WIERZYTELNOŚCI
PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH
WSZYSTKIM OBLIGATARIUSZOM
BEZ IMIENNEGO ICH
WSKAZYWANIA, W STOSUNKU DO
MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM
RUDA PARK SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA W
POZNANIU, W SZCZEGÓLNOŚCI Z
TYTUŁU ŚWIADCZENIA GŁÓWNEGO
Z OBLIGACJI SERII B ORAZ
NAKŁADÓW I KOSZTÓW
ZASTĘPSTWA PRAWNEGO ORAZ
KOSZTÓW SĄDOWYCH WYNIKŁYCH
Z DOCHODZENIA:
ZABEZPIECZENIA, ZASĄDZENIA,
ZASPOKOJENIA WIERZYTELNOŚCI
OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII
B W CAŁOŚCI,

- ZMIANY TREŚCI HIPOTEKI OBJĘTE
§ 4 ZMIANY OŚWIADCZENIA O
USTANOWIENIU HIPOTEKI
UMOWNEJ ŁĄCZNEJ,
OŚWIADCZENIA O PODDANIU SIĘ
EGZEKUCJI PRZEZ DŁUŻNIKA
SPORZĄDZONEJ PRZEZ
NOTARIUSZA ARTURA KOZAKA W
WARSZAWIE Z DNIA 29-07-2013 R.
REP. A NR 4305/2013, WARUNKI
EMISJI OBLIGACJI SERII B
MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM
RUDA PARK SP. Z O.O. SPÓŁKA
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KOMANDYTOWO-AKCYJNA W
POZNANIU ZATWIERDZONE
UCHWAŁĄ NR 1 ZARZĄDU EMITENTA
Z DNIA 5 LIPCA 2012 R.
ZMIENIONEJ UCHWAŁĄ NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA MOSTOSTAL
WROCŁAW QUANTUM RUDA PARK
SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA W
POZNANIU Z DNIA 22 LIPCA 2013 R.
W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW
EMISJI OBLIGACJI SERII B

Hipoteka lub roszczenie uprawnione z
pierwszeństwa

WIERZYCIELOWI HIPOTECZNEMU
WPISANEMU POD NUMEREM 2
PRZYSŁUGUJE ROSZCZENIE O
PRZENIESIENIE JEGO HIPOTEKI
UMOWNEJ ŁACZNEJ DO KWOTY
20.000.000,00 ZŁ NA MIEJSCE
OPRÓŻNIONE PRZEZ HIPOTEKĘ
UMOWNĄ ŁACZNĄ WPISANĄ POD
NUMEREM 1

Księga
współobciążona

Lp. 1. Nr księgi
wieczystej

ZG1E / 00104475 / 5

Nr hipoteki 1
Lp. 2. Nr księgi

wieczystej
ZG1E / 00104470 / 0

Nr hipoteki 1
Lp. 3. Nr księgi

wieczystej
ZG1E / 00104465 / 2

Nr hipoteki 1

Inne informacje

- PRZEDMIOTEM ZABEZPIECZENIA JEST
NIE WIĘCEJ NIŻ 28000 SZTUK
OBLIGACJI SERII B NA OKAZICIELA O
WARTOŚCI NOMINALNEJ 1000 ZŁ KAŻDA
O NUMERACH OD 00001 DO 28000 I
ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ NIE
WIĘKSZEJ NIŻ 28000000 ZŁ,
EMITOWANYCH W FORMIE
ZDEMATERIALIZOWANEJ

- WPIS ŁĄCZNY Z KSIĘGAMI
WIECZYSTYMI NR GL1S/00042671/8,
GL1S/00042666/0, GL1S/00042665/3 I
GL1S/00042664/6 PROWADZONYMI
PRZEZ SĄD REJONOWY W GLIWICACH

Rodzaj zmiany Lp. 1.
ZMIENIONO OZNACZENIE
WIERZYTELNOŚCI I STOSUNKU
PRAWNEGO - POLE 4.4.1.8

Wierzyciel hipoteczny / Administrator hipoteki

Inna osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą
prawną (nazwa, siedziba, REGON,

administrator hipoteki)

Lp. 1.

COPERNICUS SERVICES SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO - AKCYJNA,
WARSZAWA, 14234931000000,
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ADMINISTRATOR HIPOTEKI

Lp. 2. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 2 6
Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA

Suma (słownie), waluta
20000000,00 (DWADZIEŚCIA
MILIONÓW) ZŁ

Wierzytelność i stosunek prawny
(numer wierzytelności /

wierzytelność, stosunek prawny)

Lp. 1. 1

ZABEZPIECZENIE SPŁATY
WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH
PRZYSŁUGUJĄCYCH
OBLIGATARIUSZOM WOBEC
EMITENTA Z TYTUŁU EMISJI
OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH
NA PODSTAWIE OPISANYCH W § 3
LIT. A-H UCHWAŁY NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 27
KWIETNIA 2012 R., ZMIENIONEJ
NASTĘPNIE UCHWAŁĄ NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 22
LIPCA 2013 R., W TYM W
SZCZEGÓLNOŚCI NA
ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI
Z TYTUŁU ZAPŁATY KWOTY WYKUPU
OBLIGACJI SERII A, ZAPŁATY
OPROCENTOWANIA, W TYM
ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE, ZWROTU
KOSZTÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z ZASPOKOJENIEM
WIERZYTELNOŚCI OBLIGATARIUSZY
Z TYTUŁU OBLIGACJI SERII A,
UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM
RUDA PARK SPÓŁKA Z
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z DNIA
27 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE
EMISJI OBLIGACJI SERII A,
ZMIENIONEJ NASTĘPNIE UCHWAŁĄ
NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 22
LIPCA 2013 R.

Pierwszeństwo Lp. 1.

WIERZYCIELOWI HIPOTECZNEMU
WPISANEMU POD NUMEREM 2
PRZYSŁUGUJE ROSZCZENIE O
PRZENIESIENIE JEGO HIPOTEKI
UMOWNEJ ŁACZNEJ DO KWOTY
20.000.000,00 ZŁ NA MIEJSCE
OPRÓŻNIONE PRZEZ HIPOTEKĘ
UMOWNĄ ŁACZNĄ WPISANĄ POD
NUMEREM 1
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Księga
współobciążona

Lp. 1. Nr księgi
wieczystej

ZG1E / 00104475 / 5

Nr hipoteki 2
Lp. 2. Nr księgi

wieczystej
ZG1E / 00104470 / 0

Nr hipoteki 2
Lp. 3. Nr księgi

wieczystej
ZG1E / 00104465 / 2

Nr hipoteki 2

Inne informacje

WPIS ŁĄCZNY Z KSIĘGAMI
WIECZYSTYMI NR GL1S/00042671/8,
GL1S/00042666/0, GL1S/00042665/3 I
GL1S/00042664/6 PROWADZONYMI
PRZEZ SĄD REJONOWY W GLIWICACH

Wierzyciel hipoteczny / Administrator hipoteki

Inna osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą
prawną (nazwa, siedziba, REGON,

administrator hipoteki)

Lp. 1.

WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY.
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI
SPÓŁKA PARTNERSKA, WARSZAWA,
14668522300000, ADMINISTRATOR
HIPOTEKI

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
4 OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI UMOWNEJ ŁĄCZNEJ,

6586/2012, 2012-07-11, EDYTA STACHOWSKA, OBORNIKI; 14-34
(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i

nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1E/00007296/12/001, 2012-07-16 12:44:38,
2012-07-24-10.28.23.809657, NIE, 14-34
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie

wniosku – numer karty akt)

6 UMOWA USTANOWIENIA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ, OŚWIADCZENIE O PODDANIU
SIĘ EGZEKUCJI PRZEZ DŁUŻNIKA, 4298/2013, 2013-07-29, ARTUR STANISŁAW
KOZAK, WARSZAWA; 120-131
(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i

nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1E/00008268/13/001, 2013-08-05 11:04:32,
2013-08-24-13.39.49.231836, NIE, 120-131
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie

wniosku – numer karty akt)

7 ZMIANA OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU HIPOTEKI UMOWNEJ ŁĄCZNEJ,
OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI PRZEZ DŁUŻNIKA, 4305/2013,
2013-07-29, ARTUR KOZAK, WARSZAWA; 164-174
(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i

nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1E/00008267/13/001, 2013-08-05 10:53:50,
2013-08-27-08.53.47.641534, NIE, 164-174
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie

wniosku – numer karty akt)
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