
 
 
 

 
BIURO   WYCENY   NIERUCHOMOŚCI 

Romuald  Januszewski 
ul. Łężyca-Dolna 51B,      66-016 ZIELONA GÓRA,      tel.  +48607671464, 

       
       

    
    
       
 OPERAT    SZACUNKOWY 

       
 określenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 

działki 1028/10 oraz udziału równego  2/11 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej 
numerem 1028/1. 

       
       
       
  Adres  nieruchomości  Ul. Bunkrowa, Świdnica, gm. Świdnica, 

pow. zielonogórski 
 

 Oznaczenie nieruchomości gruntowej  Działka nr 1028/10 o pow. 0,1001 ha 
Księga wieczysta ZG1E/00082792/2 
 
Działka nr 1028/1 o pow. 0,1403 ha 
Księga wieczysta ZG1E/00081287/2 
 

    
 Wartość działki nr 1028/10  92 900 zł 

   Słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset zł. 

    
 Wartość udziału 2/11 w działce nr 1028/1  1 400 zł 

     Słownie: jeden tysiąc czterysta zł. 
      
       
 Opracował :                     Romuald  Januszewski 
       
         
       
       
       
       
       
       
       
 Styczeń 2022 r. 
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WYCIĄG  Z  OPERATU  SZACUNKOWEGO 
 

Określenie 
nieruchomości: 

Nieruchomość gruntowa. 
Lokalizacja: ul. Bunkrowa, Świdnica. 
Księga wieczysta: ZG1E/00082792/2, ZG1E/00081287/2 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, działka nr 1028/10 o pow. 0,1001 ha, 
niezabudowana, zlokalizowana na terenie z realizowaną i nieliczną istniejąca 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Działka ma kształt regularne, 
prostokątny. Dojazd drogą o nawierzchni nieutwardzonej ulepszonej.  
 
Nieruchomość gruntowa, działka nr 1028/1 o pow. 0,1403 ha, niezabudowana, 
zlokalizowana na terenie z realizowaną i nieliczną istniejąca zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną. Działka stanowi drogę wewnętrzną, umożliwia 
dojazd do działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Dojazd do 
działki drogą o nawierzchni utwardzonej.  
W działce nr 1028/1 znajduje się uzbrojenie w postaci sieci energetycznej, 
wodnej.  
 

Cel wyceny: Określenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej numerem 1028/10 oraz udziału równego 2/11 w 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 1028/1 na 
potrzeby sporządzenia opisu i dokonania oszacowania nieruchomości. 

Zakres wyceny: Określenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej numerem 1028/10 oraz udziału równego 2/11 w 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 1028/1 wg 
stanu nieruchomości na dzień oględzin i wg cen na dzień wykonania wyceny. 
 

Metoda wyceny:  Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania WRU. 
Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej. 
 

Oszacowana wartość  
działki nr 1028/10: 
 

92 900 zł 

Oszacowana wartość  
udziału w działce nr 
1028/1: 

1 400 zł 

Data określenia 
wartości rynkowej: 

21.01.2022 r. 

Data sporządzenia 
operatu: 

21.01.2022 r. 

Opracowanie:  
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1. PRZEDMIOT, CEL  I ZAKRES WYCENY 

1.1. Przedmiot wyceny 

a) działka gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 1028/10 ujawniona w księdze 
wieczystej ZG1E/00082792/2, położona przy ul. Bunkrowej w Świdnicy, gm. Świdnica, pow. zielonogórski. 
b) działka gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 1028/1 ujawniona w księdze 
wieczystej ZG1E/00081287/2, położona przy ul. Bunkrowej w Świdnicy, gm. Świdnica, pow. zielonogórski. 
 
1.2. Cel wyceny 

Określenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 
1028/10 oraz udziału równego 2/11 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 
1028/1 na potrzeby sporządzenia opisu i dokonania oszacowania nieruchomości w postępowaniu 
egzekucyjnym. 

. 
1.3. Zakres wyceny 

Określenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 
1028/10 oraz udziału równego 2/11 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 
1028/1 wg stanu nieruchomości na dzień oględzin i wg cen na dzień wykonania wyceny. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

2.1. Podstawa formalna 
Zlecenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasza Karpińskiego z dnia 
02.02.2021 r. i z dnia 14.01.2022 r., do sprawy Km 3101/20. 
 
2.2. Podstawy materialno - prawne  
- Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity, Dz. U. z 2018r., poz. 121),  
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), 
- Ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U z 2014r., poz. 101 z późn. 
zmianami),  
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.08.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu 
przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości ( Dz. U z 2016 r., poz. 1263), 
- 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. 
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NI 1 -  Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. 
KSWP 3 - Operat szacunkowy. 

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

 
2.4. Źródła informacji i danych merytorycznych 
- Uchwała nr VIII/41/2002 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 września 2002r. w sprawie zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica, 
- oględziny nieruchomości przeprowadzone przy udziale Komornika Sądowego Tomasza Karpińskiego, 
- księgi wieczyste nr ZG1E/00082792/2 i ZG1E/00081287/2, 
- dane z ewidencji gruntów, 
- mapa sytuacyjna, 
- baza danych cen transakcyjnych autora operatu. 
 

3. DATY ISTOTNE DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY 

- Data sporządzenia wyceny       21.01.2022r. 
- Data na którą określono wartość przedmiotu wyceny  21.01.2022 r. 
- Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny  03.01.2022 r. 
- Data oględzin wycenianej nieruchomości    09.02.2021, 03.01.2021 r. 
 

4. OPIS, OKREŚLENIE STANU PRZEDMIOTU WYCENY 

4.1. Określenie stanu prawnego nieruchomości. 

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. 
 
Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie badania ksiąg wieczystych nr ZG1E/00082792/2 i 
ZG1E/00081287/2, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 
oraz na podstawie wypisu z rejestru gruntów. 
 
4.1.1  Działka nr 1028/10 
a) stan prawny działki nr 1028/10 na podstawie księgi wieczystej nr ZG1E/00082792/2. 
 
Typ księgi:  
Nieruchomość gruntowa. 
 
Dział I-O (Oznaczenie nieruchomości): 
Położenie:    powiat zielonogórski, gmina Świdnica, Świdnica 
Numer działki:  1028/10, obręb Świdnica, 
Sposób korzystania: Ł- łąki trwałe, 
Obszar nieruchomości: 0,1001 ha 
 
Dział I-SP (Spis praw związanych z własnością): 

Brak wpisów, 
 
Dział II- (Własność):  
Wojciech Grzegorz Michalczyk oraz Agnieszka Ewa Michalczyk na prawach wspólności ustawowej 
majątkowej małżeńskiej w udziale 1/1, 
 
Dział III- (Prawa, roszczenia i ograniczenia):  
Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji egzekucjach nieruchomości egzekucjach sprawie Km 3101/20., 
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Dział IV- (Hipoteka) :  
Hipoteka umowna kaucyjna 60276,26 zł. Wierzyciel: Santander  Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, 
 
b) stan prawny działki nr 1028/10 na podstawie wypisu z rejestru gruntów. 
 
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działka posiadają następujące oznaczenie: 
 
Województwo:   lubuskie 
Powiat :  zielonogórski 
Jednostka ewid.: Świdnica 
Miejscowość:  Świdnica 
Charakter władania: własność 
Udział wspólny: 1/1 
Właściciel:  małżeństwo Wojciech Michalczyk oraz Agnieszka Michalczyk. 
 

Użytek i klasa 

bonitacyjna 

Ark. Numer 

działki 

Położenie 

gruntów 

Opis użytku 

rodzaj pow., ha 

Nr KW 

 1028/10  Łąki trwałe ŁIV 0,1001 ZG1E/00082792/2 

Razem powierzchnia działki: 0,1001 ha    

 
 
4.1.2  Działka nr 1028/1 

a) stan prawny działki nr 1028/1 na podstawie księgi wieczystej nr ZG1E/00081287/2. 
 
Typ księgi:  
Nieruchomość gruntowa. 
 
Dział I-O (Oznaczenie nieruchomości): 
Położenie:    powiat zielonogórski, gmina Świdnica, Świdnica 
Numer działki:  1028/1, obręb Świdnica, 
Sposób korzystania: Ł- łąki trwałe, 
Obszar nieruchomości: 0,1403 ha 
 
Dział I-SP (Spis praw związanych z własnością): 

Brak wpisów, 
 
Dział II- (Własność):  
(…) 
Wojciech Grzegorz Michalczyk oraz Agnieszka Ewa Michalczyk na prawach wspólności ustawowej 
majątkowej małżeńskiej w udziale 2/11, 
 
Dział III- (Prawa, roszczenia i ograniczenia):  
Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w sprawie Km 3101/20 - na udziale nr 9 wynoszącym 
2/11 części należącym do Grzegorza i Agnieszki Michalczyk, 
 
Dział IV- (Hipoteka) :  
Brak wpisów. 
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b) stan prawny działki nr 1028/1 na podstawie wypisu z rejestru gruntów. 
 
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działka posiada następujące oznaczenie: 
 
Województwo:   lubuskie 
Powiat :  zielonogórski 
Jednostka ewid.: Świdnica 
Miejscowość:  Świdnica 
Charakter władania: własność 
Udział wspólny: 28/154 
Właściciel:  małżeństwo Wojciech Michalczyk oraz Agnieszka Michalczyk. 
 

Użytek i klasa 

bonitacyjna 

Ark. Numer 

działki 

Położenie 

gruntów 

Opis użytku 

rodzaj pow., ha 

Nr KW 

 1028/1  Łąki trwałe ŁV 0,1403 ZG1E/00081287/2 

Razem powierzchnia działki: 0,1403 ha    

 

4.2. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym 

Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie nieruchomości ustala się na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W przypadku braku planu 
przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W obowiązującym planie 
zagospodarowania terenu cytowanym w pkcie 2.4, dla działki nr 1028/10 wyznaczono funkcję M – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla działki nr 1028/1 wyznaczono funkcję KD – drogi dojazdowe. 
 

4.3. Opis nieruchomości 

Nieruchomość gruntowa, działka nr 1028/10 o pow. 0,1001 ha położona jest na południowych obrzeżach   
wsi Świdnica, w odległości ok. 3 km od centrum wsi. Jest to teren z realizowaną zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną. W pobliżu znajdują się tereny o wysokim poziomie wód gruntowych.  
Działka nr 1028/10 ma regularny kształt prostokąta, dojazd do działki odbywa się ze wsi  drogą publiczną o 
nawierzchni utwardzonej kostką granitową a następnie drogą wewnętrzną na działce nr 1028/1 o nawierzchni 
nieutwardzonej ulepszonej. Sąsiedztwo działki 1028/10 stanowią od strony wschodniej działka nr 1028/11 
zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, od południa droga wewnętrzna na działce 1028/1, od 
północy i zachodu niezabudowana działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa. Działka 1028/10 
stanowi obecnie ogród przydomowy dla działki zabudowanej nr 1028/11. Na działce znajduje się 
zakrzewienie i zadrzewienie ozdobne, żywopłot wzdłuż 3 granic działki oraz drewniana wiata rekreacyjna 
niezwiązana trwale z gruntem. Działka z trzech stron ogrodzona jest płotem z poziomych elementów 
przetartej tarcicy na słupkach drewnianych.  
Działka nr 1028/1 o pow. 0,1403 ha stanowi drogę wewnętrzną, połączona jest z ul. Bunkrową. Droga jest 
nieutwardzona, wysypana tłuczniem. W drodze znajduje się uzbrojenie w sieci wodną i energetyczną.  
Podłączenie działki nr 1028/10 do uzbrojenia odbywać się może na warunkach podanych przez właścicieli 
uzbrojenia. 
 

5. ZASADA  SZACOWANIA  WARTOŚCI  PRAW  DO  NIERUCHOMOŚCI 

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU) 
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej i udziału w nieruchomości gruntowej, na 
potrzeby wykonania opisu i oszacowania nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.   



Nieruchomość niezabudowana, ul. Bunkrowa, Świdnica  str. 7 

Wyboru metody zastosowanej do określenia wartości rynkowej prawa do nieruchomości gruntowych 
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;  
  
Wartość rynkową nieruchomości, 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, 
2)  upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków 
umowy. 
 
Do oszacowania wartości rynkowej prawa własności nieruchomości w stanie obecnym zastosowano 
podejście porównawcze, metodę korygowania ceny średniej. Stosownie do art. 150 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r., przy stosowaniu 
podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do 
nieruchomości będącej przedmiotem wyceny a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom cen. 
W tym celu, spośród  transakcji sprzedaży odnotowanych na wybranym rynku lokalnym w okresie badania, 
do dalszej analizy wybrano takie transakcje, które najbardziej zbliżone były do nieruchomości przedmiotowej 
pod względem analizowanych cech rynkowych mających wpływ na wartość – lokalizacji, powierzchni, 
uzbrojenia terenu w media oraz cech użytkowych działki.   
Do określenia wartości w niniejszym operacie przyjęto metodę korygowania ceny średniej. W tej metodzie 
do porównań przyjmuje się transakcje sprzedaży nieruchomości, dla których znane są ceny transakcyjne, 
warunki zawarcia transakcji i cechy tych nieruchomości. Wartość praw do nieruchomości określa się przez 
korektę średniej ceny podobnych nieruchomości współczynnikami korygującymi ceny tych nieruchomości.  
 Zrealizowano następującą procedurę przy wykorzystaniu w/w metody szacowania: 

 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 o cenie minimalnej Cmin oraz nieruchomości i jej 

cech rynkowych o cenie maksymalnej Cmax. 
 Określenie ceny średniej Cśr ze zbioru transakcji przyjętych do analizy. 
 Określenie zakresu współczynników korygujących jako [Cmin/Cśr ; Cmax/Cśr] 
 Określenie wartości rynkowej wycenianej działki nr 1028/10 wg formuły 
 

   WR= Cśr * ∑ui * P, (zł) 
gdzie: 
ui – wartość i-tego współczynnika odzwierciedlającego wpływ danej cechy na wartość nieruchomości 
n – liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech rynkowych 
nieruchomości 
Cśr – cena jednostkowa gruntu zł/m2,  
P – powierzchnia gruntu, m2. 

 Określenie wartości rynkowej udziału w prawie własności działki  nr 1028/1 wg formuły 
 

   WRu = U * Cśr * ∑ui * P, (zł) 
gdzie: 
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U - udział w prawie własności działki, 
 

Wartość rynkowa nieruchomości oszacowana została jak dla aktualnego wykorzystania (WRU ) zgodnie z 
"Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny”.  Przy szacowaniu wartości praw do nieruchomości nie 
uwzględniono szczególnych warunków zbycia nieruchomości. 
 

6. ANALIZA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

Na potrzeby niniejszej analizy określono: 
- rodzaj rynku - ceny transakcyjne kupna - sprzedaży nieruchomości niezabudowanych,    
- obszar rynku –  tereny miejskie i podmiejskie w powiecie zielonogórskim, 
- okres badania cen 2020-2022 r.  
 
Określenie wartości rynkowej nieruchomości poprzedzono analizą rynku nieruchomości, w szczególności w 
zakresie uzyskiwanych cen oraz warunków zawarcia transakcji. 
W wyniku przeprowadzonej analizy transakcji sprzedaży praw do nieruchomości na terenie powiatu 
zielonogórskiego a szczególnie na terenie Gminy Świdnica w okresie 2020-2022r. stwierdzono, że jest to 
rynek zrównoważony o ilości transakcji pozwalającej na wyciągniecie wniosków o poziomie cenowym 
nieruchomości gruntowych. Wieś Świdnica jest popularną sypialnią Zielonej Góry, w której przybywa 
terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. W okresie od początku 2020 r. odnotowano tam 
około 50 transakcji sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową a ceny zawierały się przeciętnie w 
przedziale 30 – 100 zł/m2. W lokalizacji zbliżonej do szacowanych działek, ceny zawierały się w przedziale 
45 -70 zł/m2. Ceny takich działek zawierają również udział w drogach wewnętrznych, w części  transakcji 
nie zapisano odrębnie wartości udziału w drodze. Nie odnotowano licznych transakcji wolnorynkowych 
sprzedaży udziałów w drogach. W zaistniałych transakcjach sprzedaży udziałów ceny podawano zwykle 
kwotowo w zakresie 100 – 1000 zł, niezależnie od wielkości udziałów ani powierzchni działek 
przeznaczonych pod drogi dojazdowe. Ceny jednostkowe takich działek zawierały się w przedziale 3 – 10 
zł/m2 i wydaje się, że nie miały żadnego związku z cenami działek pod zabudowę.  
Poziom cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową ulega stopniowemu wzrostowi, zależny jest on od kilku 
czynników. Do głównych czynników cenotwórczych należą: lokalizacja, wielkość nieruchomości, uzbrojenie 
terenu w media, funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego, stan formalno - prawny.  W okresie 
ostatnich 2 lat zaobserwowano wzmożone zainteresowanie gruntami pod zabudowę mieszkaniową, co 
związane jest z dużym zainteresowaniem budową domów mieszkalnych przez inwestorów indywidualnych i 
przez deweloperów. Wpływ na wzrost cen ma też zwiększone zainteresowanie kupnem gruntów przez osoby 
pragnące lokować w nieruchomościach oszczędności wobec znikomego oprocentowania lokat 
oszczędnościowych w bankach.    
Na podstawie analizy transakcji dotyczących nieruchomości niezabudowanych oceniono, że w okresie 
ostatnich 2 lat temu wystąpiły zmiany wartości nieruchomości ze względu na upływ czasu na poziomie 10 - 
15% w skali roku. Dla nieruchomości gruntowych na terenach pozamiejskich w woj. lubuskim 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową przyjęto w niniejszym opracowaniu wskaźnik wzrostu cen na 
poziomie 12 % w skali roku ( Podstawa: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i 
Cenatorium ). Wskaźnik zmiany cen gruntów przeznaczonych pod drogi dojazdowe przyjęto na poziomie 
0%.   
Zaistniałe transakcje sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową  przedstawia tabela nr 2.  
Zaistniałe transakcje sprzedaży udziałów w gruntach pod drogi dojazdowe przedstawia tabela nr 6.  
 
 

7. OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY I PRZEDSTAWIENIE OBLICZEŃ 

7.1.  Określenie cech rynkowych nieruchomości 

Z obserwacji i przeprowadzonej analizy rynku wynika, że liczba zawieranych transakcji kupna – sprzedaży 
nieruchomości gruntowych na lokalnym rynku pozwala na szacowanie nieruchomości przy zastosowaniu 
podejścia porównawczego, metody porównywania parami. 
Cena jednostkowa nieruchomości znajduje się między ceną minimalną a ceną maksymalną obiektów 
przyjętych do porównania. 
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Cmin  Wr  Cmax  
 
Wagami cech będą udziały procentowe w  C = Cmax  - Cmin 
Wagi cech rynkowych ustalone zostały w oparciu o stan rynku na podstawie jakościowych badań 
marketingowych (JBM) nieruchomości niezabudowanych. Wyceniający określił cztery cechy (atrybuty) 
mające wpływ na wartość rynkową prawa własności nieruchomości. Udziały poszczególnych wag są 
zmienne w zależności od różnic w przyjętych atrybutach między przedmiotem wyceny a nieruchomościami 
porównawczymi.  
Spośród analizowanych transakcji wybrano najbardziej podobne do szacowanej nieruchomości pod względem 
lokalizacji i otoczenia, funkcji w planie zagospodarowania lub studium, powierzchni, uzbrojenia i walorów 
użytkowych działek. Jako jednostkę odniesienia przyjęto 1 m2 powierzchni działki.  
 
Na podstawie analizy sfinalizowanych transakcji, informacji od agencji obrotu nieruchomościami, oraz na 
podstawie analizy preferencji potencjalnych nabywców ustalono cechy rynkowe, od których uzależnione są 
ceny nieruchomości gruntowych. Wyodrębniono następujące atrybuty mające zasadniczy wpływ na cenę: 
- lokalizacja i otoczenie, 
- wielkość i kształt działki, 
- uzbrojenie terenu, 
- cechy użytkowe działki 
 
Lokalizacja i otoczenie to położenie oraz bezpośrednie sąsiedztwo, a także ekspozycja działki w stosunku do 
głównych ciągów komunikacji, ciągów handlowych, przystanków komunikacji publicznej i.t.p. Oceny 
najwyższe otrzymują czynniki znacząco wpływające na atrakcyjność położenia a więc popularność terenu 
pod względem realizowanej zabudowy mieszkaniowej, ciekawe czyli nieuciążliwe sąsiedztwo ( lasy, 
spokojne okolice). Oceny pośrednie przypadają w udziale nieruchomościom, gdzie brak ładu przestrzennego 
w najbliższym sąsiedztwie, gorszy jest dojazd do obiektów handlowych, usługowych, administracji, itp. 
Niekorzystna lokalizacja to położenie z niewygodnym dojazdem do w/w obiektów, sąsiedztwo obiektów 
usługowych i przemysłowych.. 
W ramach tej cechy wyróżniono trzy stany: korzystna,  przeciętna, niekorzystna. 

Wielkość i kształt działki – dotyczy wielkości działki gruntu, z uwzględnieniem części działki niezbędnej 
dla prawidłowego funkcjonowania (możliwość prawidłowej zabudowy), odległości od granic działki lub 
innych budynków, zapewnienie komunikacji wewnętrznej, parkingów oraz kształt działki (regularny, 
nieregularny, wydłużony)  Przyjęta w procesie wyceny gradacja jest uzależniona od zróżnicowania 
powierzchni działek gruntowych przyjętych do analizy porównawczej. Generalnie, stopniowanie oceny 
atrybutu „powierzchnia” musi korespondować z realnymi oczekiwaniami i preferencjami kupujących. 
W ramach tej cechy wyróżniono dwa stany: korzystny dla działek o pow. od 400 do 2000 m2 i niekorzystny  o 
pow. poniżej 400m2 lub  powyżej 2000 m2. 

Uzbrojenie terenu -  należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media. Jeżeli media takie jak: 
sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna, 
zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez 
względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane od sieci do budynku. 
W ramach tej cechy wyróżniono trzy stany: korzystne gdy są 3-4 media, przeciętne gdy są 1-2 media, 
niekorzystne gdy brak mediów. 

Cechy użytkowe działki – to indywidualne cechy działki nie uwzględnione w opisach innych cech. Do zalet 
można zaliczyć ciekawą ekspozycję, wjazd od strony północnej a część przeznaczona na rekreacje od strony 
południowej lub zachodniej, położenie w terenie z małym ryzykiem zalewania terenu bądź osuwania, brak 
sieci zewnętrznych przebiegających przez lub nad działką, itp. Wady to np. ukształtowanie z dużymi 
spadkami, ryzyko osuwania gruntu, wysoki poziom wód gruntowych, itp. 
W ramach tej cechy wyróżniono trzy stany: korzystne, przeciętne, niekorzystne. 
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7.2. Określenie wartości poszczególnych działek 

7.2.1 Określenie wartości działki nr 1028/10 

Na podstawie analizy sfinalizowanych transakcji oraz na podstawie preferencji potencjalnych  
nabywców ustalono następujące wagi cech (Tabela 1)  
 
Tabela 1   Waga cech rynkowych 

 
Lp. Rodzaj cechy rynkowej Waga cechy 

1 Lokalizacja i otoczenie 30% 
2 Powierzchnia i kształt 20% 
3 Uzbrojenie terenu 20% 
4 Cechy użytkowe 30% 
 Suma 100% 

 
Tabela 2 Zestawienie transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

 
Lp. Data 

transakcji 
Adres Pow. działki, 

m2 
Cena 

transakcyjna, 
zł/m2 

Cena 
zaktualizowa

na zł/m2 
1 06-2020 Świdnica 1102 59,0 69,6 
2 02-2020 Świdnica 1048 66,8 82,2 
3 02-2020 Wilkanowo 600 66,7 82 
4 02-2020 Świdnica 1166 54,9 67,5 
5 02-2020 Świdnica 1032 54,9 67,5 
6 02-2020 Świdnica 1285 58,4 71,8 
7 01-2020 Świdnica 1345 69,9 85,3 
8 03-2020 Radomia 1333 80,0 96,8 
9 04-2020 Świdnica 1103 72,5 87,7 
10 04-2020 Świdnica 1700 76,5 92,6 
11 06-2020 Świdnica 1195 79,5 93,8 
12 07-2020 Świdnica 1199 75,1 87,9 
13 07-2020 Świdnica 884 84,8 99,2 
14 08-2020 Świdnica 710 77,5 89,9 
15 10-2020 Świdnica 1200 86,7 98,8 
16 10-2020 Świdnica 1554 77,2 88 
17 04-2021 Świdnica 2003 97,1 105,8 
    Cmin 67,5 
    Cmax 105,8 
    Cśr 86,3 
    kwartyl 1 82,0 
    kwartyl 2 87,9 
    kwartyl 3 93,8 

 
Wagi cech rynkowych odniesiono do założenia, że wartość rynkowa nieruchomości Wwł znajdzie się 
pomiędzy Cmin a Cmax.  

 

Obliczenie dolnej i górnej granicy sumy wskaźników korygujących: 
Cmin / Cśr = 67,5 / 86,3 =  0,782 
Cmax / Cśr = 105,8 / 86,3 = 1,226 
 
Zbiór wartości wskaźników korygujących Ui dla wycenianego gruntu powinien znajdować się w 
przedziale: 
                                        0,782 <    Ui    <  1,226 
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Charakterystyka nieruchomości porównawczych o cenie min. i cenie max. 
Szczególnej analizie, pod względem cech rynkowych mających wpływ na wartość, poddano najtańszą i 
najdroższą działkę gruntu z przyjętych do próbki reprezentatywnej.  
Nieruchomości te oznaczono odpowiednio A i B   
 
Nieruchomość „ A” – Cmin 
Data transakcji: luty 2020r. 
Lokalizacja ogólna –  Świdnica, lokalizacja przy strefie zabudowy mieszkaniowej, cecha przeciętna 
Powierzchnia i funkcjonalność działki – 1165 m2, cecha korzystna 
Uzbrojenie terenu – W,E, cecha przeciętna 
Cechy użytkowe działki- kształt regularny, sąsiedztwo tereny niezabudowane i zabudowane, dostęp do 
drogi publicznej przez drogę wewnętrzną. Cecha przeciętna. 
Cena transakcyjna 1 m2 zaktualizowana:  67,5 zł/m2 
 
Nieruchomość „ B” – Cmax 
Data transakcji: luty 2020r. 
Lokalizacja ogólna –  Świdnica, lokalizacja w strefie zabudowy mieszkaniowej, centrum wsi, , cecha 
korzystna, 
Powierzchnia i funkcjonalność działki – 2003 m2, cecha korzystna 
Uzbrojenie terenu – W,K, E, cecha korzystna 
Cechy użytkowe działki- kształt regularny, sąsiedztwo tereny zabudowane, dostęp do drogi publicznej 
przez drogę wewnętrzną. Cecha przeciętna. 
Cena transakcyjna 1 m2 zaktualizowana:  105,8 zł/m2 
 

W Tabeli  nr 3 przedstawiono ocenę szacowanej działki na dzień wyceny za pomocą sumy 
współczynników korygujących. 

 
    Tabela 3  Tabela współczynników korygujących dla działki nr 1028/10 
 

Lp. Cechy rynkowe 
Wyceniana 

nieruchomość 

Udział 
cechy w 

DC (waga 
cechy) [%] 

 

Zakres 
współczynników 

korygujących 

Wartości 
współczynnik

ów 
korygujących 

Ui 

1 Lokalizacja ogólna 

Lokalizacja na 
terenie z luźną 

zabudową mieszk., 
poza wsią, cecha 

niekorzystna 

30% 0,235 0,368 0,235 

2 Powierzchnia 
1001 m2, cecha 

korzystna 
20% 0,156 0,245 0,201 

3 Uzbrojenie terenu 
W,  E, cecha 
przeciętna 

20% 0,156 0,245 0,19 

4 Cechy użytkowe 

Teren płaski, 
działka o kształcie, 
regularnym, wysoki 
poziom wód grunt.,  

cecha przeciętna 
/niekorz. 

30% 0,235 0,368 0,268 

Suma 100% 0,782 1,226 0,894 

Z powyższej tabeli wynika, że wartość współczynnika korygującego U dla działki nr 725/1 wynosi:  
         4 

                                      U  =  ∑ Ui   = 0,894                                                      
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                                                          i =1                                         
 
Wartość prawa własności działki nr 1028/10 o pow. 1001 m2 określa się z wzoru: 
 
WR  =  Cśr  * ∑ Ui  *  P  
 
WR = 86,3 zł/m2 * 0,894 * 1001 m2 = 77 229 zł. 
WR = 77 200 zł. 
 
Słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście zł. 
 
Powyższa wartość obejmuje grunt, bez wartości nasadzeń, ogrodzenia i wiaty rekreacyjnej. Wartość 
nasadzeń określono w pkcie 7.2.1.1, nie określa się odrębnie wartości ogrodzenia drewnianego oraz 
wiaty rekreacyjnej, że względu na to, że nie jest trwale związana z gruntem.  
 

7.2.1.1 Określenie wartości zadrzewienia i zakrzewienia na działce nr 1028/10 

W trakcje oględzin nieruchomości stwierdzono, że na działce znajduje się następujące nasadzenie ozdobne, 
mogące mieć wpływ na wartość nieruchomości: 
- żywopłot z żywotnik zachodniego, wiek ok. 15 lat, 52 szt., 
- świerk pospolity, wiek ok. 15 lat, 15 szt.,  
- sosna nigra, wiek ok. 15 lat, 4 szt., 
- jałowiec, wiek ok. 15 lat, 1 szt. 
 
Wartość nasadzeń określono na podstawie opracowania „Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich”, 
autor Krzysztof Zmarlicki, wydanie z 2012r. Do aktualizacji cen nasadzenia na dzień wyceny zastosowano 
współczynnik tzw. inflacyjny czyli skumulowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za 
okres 2013 – 2021r., który wg danych GUS równy jest  
K = 1,009 * 1,000 * 0,991 * 0,994 * 1,020 * 1,016 * 1,023 * 1,034 * 1,051 = 1,146. 
 
Tabela 4 
   Wartość nasadzeń 
 

Lp. Gatunek roślin Ilość 

roślin, szt 

Cena roślin 

na 2012r., 

zł/szt. 

Wskaźnik 

wzrostu cen 

Cena roślin 

zaktualizowana, 

zł/szt. 

Wartość roślin, 

zł 

1 Żywotnik zachodni 52 191,9 1,146 219,9 11 435 

2 Świerk kłujący 15 165,8 1,146 190,0 2 850 

3 Sosna nigra 4 283,4 1,146 324,8 1 299 

4 Jałowiec 1 143,9 1,146 164,9 165 

     RAZEM 15 749 

 

Wartość nasadzeń przyjęto w kwocie   Wn = 15 700 zł 
Słownie: piętnaście tysięcy siedemset zł. 
 

7.2.2 Określenie wartości udziału w działce nr 1028/1 

Na podstawie analizy sfinalizowanych transakcji oraz na podstawie preferencji potencjalnych  
nabywców ustalono następujące wagi cech (Tabela 5)  
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Tabela 5   Waga cech rynkowych 

 
Lp. Rodzaj cechy rynkowej Waga cechy 

1 Lokalizacja i otoczenie 25% 
2 Powierzchnia i kształt 20% 
3 Uzbrojenie terenu 20% 
4 Cechy użytkowe 35% 
 Suma 100% 

 
Tabela 6 Zestawienie transakcji sprzedaży udziałów niezabudowanych nieruchomościach 

gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na drogi dojazdowe. 
 

Lp. Data 
transakcji 

Adres Pow. 
działki, m2 

Cena 
transakcyjna, 

zł 

Cena 
jednostkowa 

zł/m2 
1 05-2017 Płoty 4760 1 000 6,3 
2 04-2021 Świdnica 1719 1 000 3,5 
3 04-2021 Leśniów Wielki 2311 1 000 5,6 
4 04-2021 Leśniów Wielki 2311 1 000 5,6 
5 05-2021 Leśniów Wielki 2311 1 000 5,6 
6 05-2021 Zagórze 5543 500 3,2 
7 05-2021 Leśniów Wielki 2311 1 000 5,6 
8 05-2021 Słone 5959 1 000 3,1 
9 09-2021 Słone 1572 10 000 6,4 
10 12-2017 Zielona Góra 576 100 4,9 
11 05-2018 Zielona Góra 576 100 4,9 
    Cmin 3,1 
    Cmax 6,4 
    Cśr 5,0 
    kwartyl 1 4,2 
    kwartyl 2 5,6 
    kwartyl 3 5,6 

 
Wagi cech rynkowych odniesiono do założenia, że wartość rynkowa nieruchomości Wwł znajdzie się 
pomiędzy Cmin a Cmax.  

 

Obliczenie dolnej i górnej granicy sumy wskaźników korygujących: 
Cmin / Cśr = 3,1 / 5,0 =  0,620 
Cmax / Cśr = 6,4 / 5,0 = 1,280 
 
Zbiór wartości wskaźników korygujących Ui dla wycenianego gruntu powinien znajdować się w 
przedziale: 
                                        0,620 <    Ui    <  1,280 
 
Charakterystyka nieruchomości porównawczych o cenie min. i cenie max. 
Szczególnej analizie, pod względem cech rynkowych mających wpływ na wartość, poddano najtańszą i 
najdroższą działkę gruntu z przyjętych do próbki reprezentatywnej.  
Nieruchomości te oznaczono odpowiednio A i B   
 
Nieruchomość „ A” – Cmin 
Data transakcji: maj 2021r. 
Lokalizacja ogólna –  Słone, gm. Świdnica, strefa pośrednia, cecha przeciętna 
Powierzchnia i funkcjonalność działki – 5959 m2, cecha niekorzystna 
Uzbrojenie terenu – teren do uzbrojenia, cecha niekorzystna 
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Cechy użytkowe działki- kształt regularny, sąsiedztwo tereny niezabudowane i zabudowane,. Cecha 
przeciętna. 
Cena transakcyjna 1 m2 na dzień wyceny:  3,1 zł/m2 
 
Nieruchomość „ B” – Cmax 
Data transakcji: wrzesień 2021r. 
Lokalizacja ogólna –  Słone, gm. Świdnica, strefa pośrednia, cecha przeciętna 
Powierzchnia i funkcjonalność działki – 1572 m2, cecha korzystna 
Uzbrojenie terenu – teren do uzbrojenia, cecha niekorzystna 
Cechy użytkowe działki- kształt regularny, sąsiedztwo tereny niezabudowane i zabudowane,. Cecha 
przeciętna. 
Cena transakcyjna 1 m2 na dzień wyceny:  6,4 zł/m2 
 

W Tabeli  nr 7 przedstawiono ocenę szacowanej działki na dzień wyceny za pomocą sumy 
współczynników korygujących. 

 
    Tabela 7  Tabela współczynników korygujących dla działki nr 1028/1 
 

Lp. Cechy rynkowe 
Wyceniana 

nieruchomość 

Udział 
cechy w 

DC (waga 
cechy) [%] 

 

Zakres 
współczynników 

korygujących 

Wartości 
współczynnik

ów 
korygujących 

Ui 

1 Lokalizacja ogólna 
Lokalizacja na 

terenie wiejskim, 
cecha przeciętna 

25% 0,155 0,32 0,238 

2 Powierzchnia 
1403 m2, cecha 

korzystna 
20% 0,124 0,256 0,19 

3 Uzbrojenie terenu 
W,  E, cecha 
przeciętna 

20% 0,124 0,256 0,19 

4 Cechy użytkowe 

Teren płaski, 
nawierzchnia z 
tłucznia, cecha 

korzystna 

35% 0,217 0,448 0,448 

Suma 100% 0,620 1,280 1,066 

Z powyższej tabeli wynika, że wartość współczynnika korygującego U dla działki nr 1028/1 wynosi:  
         4 

                                      U  =  ∑ Ui   = 1,066                                                      
                                                          i =1                                         

Wartość udziału równego 2/11 w prawie własności działki nr 1028/1 o pow. 1403 m2 określa się z 
wzoru: 
 
WRu  = U *  Cśr  * ∑ Ui  *  P  
 
WRu = 2/11 * 5,0 zł/m2 * 1,066 * 1403 m2 = 1 360 zł. 
WRu = 1 400 zł. 
 
Słownie: jeden tysiąc siedemset zł. 

 

7.3.  Zestawienie oszacowanych wartości nieruchomości 

- wartość działki nr 1028/10 z nasadzeniami 77200 + 15700 = 92 900 zł 
- wartość udziału 2/11 w działce nr 1028/1     1 400 zł 

      Razem 94 300 zł 
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Słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta zł. 
  

8. WYNIK KOŃCOWY WRAZ Z WNIOSKAMI I UZASADNIENIEM  

Oszacowane  wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej na działce nr 
1028/10 jest wartością rynkową uwzględniającą atrybuty nieruchomości takie jak: lokalizacja, wielkość 
działki, uzbrojenie, funkcjonalność, walory użytkowe, nasadzenia. W wyniku analizy transakcji kupna-
sprzedaży praw własności nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych na badanym obszarze, wartość 
rynkową wraz z nasadzeniami, w odniesieniu do 1 m2 gruntu określono w kwocie 92,8 zł/m2, a wartość 
udziału równego 2/11 w działce nr 1028/1 stanowiącej drogę dojazdową ustalono w kwocie 1400 zł co 
odpowiada cenie jednostkowej tej działki w kwocie 5,5 zł/m2.  
Jak widać, wartości te mieszczą się w przedziale cen jednostkowych uzyskanych w transakcjach 
wolnorynkowych na badanym rynku. Zdaniem rzeczoznawcy przyjęte podejście porównawcze oraz 
oszacowane wartość prawa do gruntu są zasadne dla celu wyceny.  
 

9. KLAUZULE 

a )  niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie 
 z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji  
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 
b)  podane ceny nie zawierają opłat i podatków ( w szczególności podatku VAT) jakie może zapłacić 
potencjalny nabywca nieruchomości, 
c )  operat szacunkowy nie może być opublikowany w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez  
zgody rzeczoznawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiego dokumentu, 
d )  operatu nie można wykorzystywać do żadnego innego celu niż określony w operacie. 
 

10. ZAŁACZNIKI 

- dokumentacja fotograficzna, 
- mapa ewidencyjna ( orientacyjna), 
- mapa sytuacyjna, 
- wypis z rejestru gruntów, 
- odpis ksiąg wieczystych, 2 szt., 
- kopia ubezpieczenia OC rzeczoznawcy. 
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     Widok działki nr 1028/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Widok działki nr 1028/10 z drogi dojazdowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Widok działki nr 1028/1 – droga dojazdowa 
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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 2

Działki ewidencyjne

Lp. 1. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer działki 1028/10 2
Identyfikator działki 080907_2.0010.1028/10
Obręb ewidencyjny (nazwa) ŚWIDNICA
Położenie (numer porządkowy /
województwo, powiat, gmina,
miejscowość)

Lp. 1. 1 LUBUSKIE, ZIELONOGÓRSKI,
ŚWIDNICA, ŚWIDNICA

Sposób korzystania Ł - ŁĄKI TRWAŁE
Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z
której odłączono działkę, obszar) ZG1E / 00045539 / 0, 0,1001 HA

Nr
podstawy
wpisu

Obszar całej nieruchomości 0,1001 HA 2

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
2 WYPIS I WYRYS, 2005-11-08, STAROSTA, ZIELONA GÓRA; 3

(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./ZG1E/00009195/06/001, 2006-10-06 12:33:58, 2006-12-28-13.47.52.359917,
NIE, 1
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

Powrót

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

1 z 1 2022-01-20, 17:06

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?identifyParcel=080907_2.0010.1028/10
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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
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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. 1 1 /1 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA
MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

1

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie
nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL)

WOJCIECH GRZEGORZ MICHALCZYK,
WIESŁAW, URSZULA, 75011901637

Lp. 2. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 1 1 /1 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA
MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

1

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie
nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL)

AGNIESZKA EWA MICHALCZYK, MARIAN,
ALICJA, 74042004182

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
1 UMOWA SPRZEDAŻY, 9013/2006, 2006-10-03, JOANNA JAROSZ, ZIELONA GÓRA; 1

(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./ZG1E/00009195/06/001, 2006-10-06 12:33:58, 2006-12-28-13.47.52.359917,
NIE, 1
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

Powrót
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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 4
Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE

Treść wpisu OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z
NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE KM 3101/20

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
4 WEZWANIE DO ZAPŁATY NALEŻNOŚCI, KM 3101/20, 2020-12-02, KOMORNIK

SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE TOMASZ KARPIŃSKI; 25
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu -
numer karty akt)
DZ. KW./ZG1E/00022339/20/001, 2020-12-04 09:44:00, 2020-12-14-12.27.46.751361,
NIE, 22
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)
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Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ IV - HIPOTEKA

Lp. 1. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 1 3
Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA

Suma (słownie), waluta
60276,26 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY
DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ
26/100) ZŁ

Odsetki (rodzaj, wysokość) ZMIENNE, 7,13%
Wierzytelność i stosunek prawny
(numer wierzytelności /
wierzytelność)

Lp. 1. 1 POŻYCZKA

Termin zapłaty 2022-02-06
Inne informacje UMOWA POŻYCZKI NR H/07/01706/CC
Wierzyciel hipoteczny
Inna osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą
prawną (nazwa, siedziba, REGON)

Lp. 1. SANTANDER CONSUMER BANK S.A.,
WROCŁAW, 01273693800000

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
3 OŚWIADCZENIE BANKU, 2007-02-06, SANTANDER CONSUMER BANK S.A.; 16

(wskazanie podstawy, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./ZG1E/00001346/07/001, 2007-02-06 12:28:15, 2007-02-14-14.54.22.488942,
NIE, 11
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)
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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 1028/1 1
Położenie (numer porządkowy /
województwo, powiat, gmina,
miejscowość)

Lp. 1. 1 LUBUSKIE, ZIELONOGÓRSKI,
ŚWIDNICA, ŚWIDNICA

Sposób korzystania Ł - ŁĄKI TRWAŁE
Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z
której odłączono działkę, obszar) ZG1E / 00045539 / 0, 0,1403

Nr
podstawy
wpisu

Obszar całej nieruchomości 0,1403 HA 1

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
1 WYRYS I WYPIS, 2006-02-14, STAROSTWO POWIATOWE, ZIELONA GÓRA; 38,

ZG1E/00045539/0
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie
dokumentu - numer karty akt, położenie dokumentu - numer księgi wieczystej)
DZ. KW./ZG1E/00002415/06/001, 2006-03-08 14:25:12, 2006-03-29-14.50.01.849879,
NIE, 1-2
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)
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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. 3 1 /11 ---
4

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie
nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL)

KAROLINA MAGDALENA FLOREK,
EDWARD, KRYSTYNA, 96012511841

Lp. 2. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 5 1 /11 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA
MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

6

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie
nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL)

ANDRZEJ DARIUSZ WIECZOREK,
EDWARD, KRYSTYNA, 75022603591

Lp. 3. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 5 1 /11 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA
MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

6

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko,
imię ojca, imię matki, PESEL)

AGNIESZKA WIECZOREK, BOGUSŁAW,
GRAŻYNA, 81032708304

Lp. 4. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 6 1 /11 ---
7, 8, 9,
10

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie
nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL)

DARIUSZ ANDRZEJ WIECZOREK,
EDWARD, KRYSTYNA, 67080103513

Lp. 5. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 9 2 /11 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA
MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

12

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie
nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL)

WOJCIECH GRZEGORZ MICHALCZYK,
WIESŁAW, URSZULA, 75011901637
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Lp. 6. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 9 2 /11 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA
MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

12

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie
nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL)

AGNIESZKA EWA MICHALCZYK, MARIAN,
ALICJA, 74042004182

Lp. 7. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 10 38 /154 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA
MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

14, 15,
23, 24

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko,
imię ojca, imię matki, PESEL)

JAN KEKLAK, ANTONI, OLGA,
58111607850

Lp. 8. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 10 38 /154 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA
MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

14, 15,
23, 24

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie
nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL)

WANDA ELŻBIETA KEKLAK, TADEUSZ,
JANINA, 60071806903

Lp. 9. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 11 1 /154 ---
14

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie
nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL)

WOJCIECH PIOTR MYDLIKOWSKI,
ZDZISŁAW, ROMUALDA, 79101904395

Lp. 10. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 12 1 /154 ---
14

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko,
imię ojca, imię matki, PESEL)

MAŁGORZATA LASKOWSKA, JÓZEF,
DANUTA, 79061001828

Lp. 11. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 13 2 /154 ---
16

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie
nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL)

GERARD PIOTR DĘBSKI, MARIAN, ALINA,
55101300614

Lp. 12. ---
Nr
podstawy
wpisu
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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 25
Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE

Treść wpisu

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI
W SPRAWIE NR KM 3101/20 - NA UDZIALE
NR 9 WYNOSZĄCYM 2/11 CZĘŚCI,
NALEŻĄCYM DO WOJCIECHA I AGNIESZKI
MICHALCZYK

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
25 WEZWANIE DO ZAPŁATY NALEŻNOŚCI, KM 3101/20, 2021-10-13, KOMORNIK

SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE TOMASZ KARPIŃSKI; 85
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu -
numer karty akt)
DZ. KW./ZG1E/00015689/21/001, 2021-10-14 12:44:00, 2021-11-22-10.51.58.932089,
NIE, 82
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

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

DZIAŁ IV - HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

Powrót
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POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ
NR 1017784851

1 Okres ubezpieczenia: od 04.03.2021 r. do 03.03.2022 r.

2
Ubezpieczający: BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI ROMUALD JANUSZEWSKI
Adres siedziby: ŁĘŻYCA-DOLNA 51B, 66-016 ZIELONA GÓRA REGON: 970693733
E-mail: Nieustalony Telefon: Nieustalony

3
Ubezpieczony: BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI ROMUALD JANUSZEWSKI
Adres siedziby: ŁĘŻYCA-DOLNA 51B, 66-016 ZIELONA GÓRA REGON: 970693733
E-mail: Nieustalony Telefon: Nieustalony

4

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego Suma gwarancyjna
Na jedno zdarzenie Na wszystkie zdarzenia

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy prowadzącego działalność rzeczoznawcy majątkowego 200 000 EUR 200 000 EUR

Suma gwarancyjna jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP
po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Postanowienia dodatkowe
Klauzula rezygnacji z roszczeń regresowych

5

Składka łączna: 627,42 PLN
Jednorazowo

Kwota w PLN 627,42
Termin płatności 16.03.2021

6
Numer rachunku bankowego do zapłaty składki
02 1240 6960 3014 0110 1549 1002
W tytule przelewu prosimy wpisać: Nr 1017784851

7

Warunki ubezpieczenia
1. Do umowy obowiązkowego ubezpieczenia ma zastosowanie:

1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność
w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 29 kwietnia 2019 r.
Poz. 805).

2) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.

8

Postanowienia dodatkowe
Klauzula rezygnacji z prawa dochodzenia roszczeń regresowych
1. Klauzula ma zastosowanie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej.
2. PZU za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, rezygnuje z prawa dochodzenia

od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu

wypłaconego, z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
odszkodowania za szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem.

9

Oświadczenia
1. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego

otrzymałem/am Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
2. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia uzyskałem informację, że do

umowy ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Oświadczam, że otrzymałam/em informację o przetwarzaniu moich danych osobowych,

zawartą w dostarczonym mi dokumencie Informacja o Administratorze danych
osobowych.

4. Przekazano informację o administratorze danych osobowych, danych kontaktowych
administratora oraz inspektora ochrony danych, celach i podstawie prawnej
przetwarzania danych, okresie ich przechowywania, odbiorcach danych oraz prawach
jakie przysługują podmiotowi danych, informację o niezbędności podania danych do
przygotowania oferty oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Informację
udostępniono również pod adresem www.pzu.pl.

5. o * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU
SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank
SA informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
(e-mail, SMS/MMS).

6. o * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU
SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank
SA informacji marketingowych za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowa
telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

7. o * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZU SA w celu
przekazywania mi treści marketingowych dotyczących produktów ubezpieczeniowych i
innych produktów finansowych, kiedy nie będę posiadać ubezpieczenia w tej firmie.

8. o * Wyrażam zgodę na udostępnienie przez PZU SA moich danych osobowych
podmiotom z grupy PZU, tj. PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA,
PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank SA, w ich własnych
celach marketingowych, obejmujących profilowanie zmierzające do określenia
preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów
finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

9. o * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji i dokumentów, w tym OWU oraz
dokumentu zawierającego informacje o produkcie, a także informacji, o których mowa
w art. 9 ust.1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, które mają związek z wnioskowaną lub
zawartą umową ubezpieczenia w PZU SA za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail, na wskazany przeze mnie
numer telefonu lub adres mailowy. W razie zmiany podanych przeze mnie danych
kontaktowych, zobowiązuję się uaktualniać moje dane, dzięki którym będę otrzymywać
informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w
oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul.
Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* þ w polu oznacza zgodę
Pełne nazwy spółek:
PZU SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133
Warszawa; PZU Życie SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al.
Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PTE PZU SA - Powszechne Towarzystwo Emerytalne
PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; TFI PZU SA - Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa;
PZU Pomoc SA - PZU Pomoc Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PZU
Zdrowie SA - PZU Zdrowie Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; PZU
CO SA - PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa;
Link4 TU SA - Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Postępu 15, 02-676
Warszawa; PEKAO SA - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57,
00-950 Warszawa; Alior Bank SA - Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa; TUW PZUW - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład
Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)
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Postanowienia dodatkowe lub odmienne
Postanowienia dodatkowe do obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w
zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.
1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU SA obsługującej

klienta.
2. Reklamacja, skarga lub zażalenie może być złożona w formie:

1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe, na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676
Warszawa (adres tylko do korespondencji);

2) ustnej – telefonicznie na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801-102-102, albo
osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust.1;

3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając
formularz na www.pzu.pl.

3. PZU SA rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania,
z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie
reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa
w ust. 3, PZU SA przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie
informację, w której:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia

i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji, skargi lub zażalenia.

5. Odpowiedź PZU SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie,
która je złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji, z tym, że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłacznie na
wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.

6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do
Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej

osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostkki organizacyjne

PZU SA, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji

ubezpieczeń.
9. PZU SA przewiduje mozliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu

sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania
sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest
następujacy: www.rf.gov.pl.

11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia,
będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich
i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

12. W przypadku umowy zawieranej za posrednictwem Internetu, konsument ma
prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma
ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013
z dnia 21 maja 2013 r. – adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie
Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do
kontaktu z PZU SA to: reklamacje@pzu.pl

13. Językiem stosowanym przez PZU SA w relacjach z konsumentem jest język polski.
14. PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Postanowienia dodatkowe do umowy/ów ubezpieczenia stwierdzonych
niniejszą Polisą
1. Do OWU mających zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia / umowy

ubezpieczenia obowiązkowego wprowadza się postanowienie dodatkowe
w brzmieniu:
Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu
sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania
sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej
jest następujący: www.rf.gov.pl.

2. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany
jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do tej umowy
ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku.
W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej
rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być
doręczone Ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową.
Przekazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego.
Na żądanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania
tej powinności.

Potwierdzam dane kontaktowe
BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI ROMUALD JANUSZEWSKI
E-mail: Nieustalony
Telefon: Nieustalony

Data zawarcia umowy: 02.03.2021 r.
Oświadczam, że niniejsza umowa ubezpieczenia spełnia moje wymagania i potrzeby przy uwzględnieniu wysokości składki jaką jestem skłonny/a zapłacić. Zawieram ją w wyniku mojej świadomej
decyzji.

Pieczęć i podpis ubezpieczającego

Ubezpieczający Pieczęć i podpis ubezpieczającego do polisy Pieczęć i podpis przedstawiciela PZU SA

801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)
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