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Dotyczy okreslenia wartosci rynkowej nieruchomosci zabudowanej budynkami i budowlami Bazy
Miejskiego Zakladu Komunalnego Spolki z ograniczona^ odpowiedzialnoscia^ w Polanicy Zdroju do
oceny zabezpieczenia wierzytelnosci kredytu bankowego

Adres nieruchomosci: Polanica Zdroj, ul. Polna,
dz. nr 106/10 i 106/11 (AM-5), obrgb Nowy Zdroj
Ksifga wieczysta SW1K/00050650/5

Wiasciciel nieruchomosci: Miejski Zaklad Komunalny Spolka z ograniczonq. odpowiedzialnoscia^
57-320 Polanica-Zdroj ul. Spacerowa 2

Polanica Zdroj 24 marca2014 r.

^v AUTORZY OPRACOWANTA SA CZLONKAMi STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCOW MAJATKOWYCH
T WE WROCLAWIU
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Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Okreslenie nieruchomosci
Nieruchomosc zabudowana polozona w Polanicy Zdroju przy ulicy Polnej, w granicach dzialek
nr 106/10 oraz nr 106/1 1 (AM-5), obr^b Nowy Zdrqj, o lajsznej powierzchni 1.2973 m2.
Dla nieruchomosci prowadzona jest ksi^ga wieczysta nr SW1K/00050650/5.
Opis nieruchomosci
Nieruchomosc zabudowana budynkami uzytkowymi bazy technicznej Miejskiego Zakladu Komunalnego,
Spolki z ograniczona^ odpowiedzialnoscia^ w Polanicy Zdroju.
1) Budynek socjalno-warsztatowy o pow. uzytkowej 645,00 m2

2) Budynek garazowy, 6-cio stanowiskowy o pow. uzytkowej 288,00 m2

3) Magazyn sortowania odpadow o pow. uzytkowej 238,50 m2

4) Rampa przeladunkowa odpadow komunalnych o lacznej pow. 1582,6 m2

- w tym: powierzchnia wjazdu 326,0 m2

powierzchnia rampy przeladunkowej 496,60 m2

powierzchnia manewrowania i skaldowania kontenerow 760,0 m2

Rampa przeladunkowa wyposazonajest w n/w urzajdzenia:
1) wag? samochodowaj nieautomatyczna^typu LD 5218
2) urzajdzenie rolujajce do zag^szczania odpadow typu Rollcrusch II, obrotowe 180 °
3) lini? przesiewania odpadow
4) kontener obslugi

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej, w zabudowie wolnostoj^cej. Budynki wyposazone w
instalacje: elektrycznaj wodno-kanalizacyjna^ centralnego ogrzewania z kotlowni lokalnej zasialnej opalem
stabym. Stan techniczny budynkow: dostateczny Lokalizacja - strefa posrednia miasta.
Nieruchomosc ogrodzona.
Drogi wewnetrzne i place
Nawierzchni w wiekszosci asfaltowo-betonowe. Stan nawierzchni mierny.

Osoby ktorym przysluguje
prawo do nieruchomosci

Cel wyceny

Wartosc nieruchomosci

Metoda wyceny

Rodzaj wartosci

Data okreslenia wartosci

Data sporzajdzenia wyceny

Podpis ipieczgc rzeczoznawcy

Wlasciciel nieruchomosci:
Miejski Zaklad Komimalny
Spolka z ograniczonsj odpowiedzialnosci^
57-320 Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2

do oceny zabezpieczenia wierzytelnosci kredytu bankowego

WN = 3 100 000,-
Slownie: trzy miliony sto tysi?cy zlotych

Podejscie porownawcze — dzialki gruntu
Podejscie kosztowe - budynki i budowle oraz urza_dzenia

wartosc rynkowa

20 marca 20 1 4 roku ^~\4 marca 20 1 4 roku ^//-^sxH
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY

Przedmiotem wyceny jest nieruchomosc zabudowana poiozona w Polanicy Zdroju przy
ul. Polnej, w granicach dziatek: nr 106/10 oraz nr 106/11 (AM-5) obreb Nowy Zdroj. Dla
nieruehomosci Sâ d Rejonowy w Kiodzku prowadzi ksi^g§ wieczyst^ nr SW1K/00050650/5. W/w
ksi^ga wieczysta obejmuje ponadto dzialke^ zabudowana^ nr 106/9 (AM-5) obreb Nowy Zdrqj
wyl^czona^ zgodnie z ustaleniami Zamawiajqcego z zakresu niniejszej wyceny.
Wycenie podlega prawo wlasnosci do w/w czesci nieruchomosci w zakresie dzialek nr 106/10 i nr
106/11. Wycena obejmuje nieruchomosc w rozumieniu kodeksu cywilnego tj. grunt i jego cz?sci
skladowe.

2. CEL WYCENY

Operat szacunkowy zostal wykonany w celu okreslenia wartosci rynkowej nieruchomosci
zabudowanej do oceny zabezpieczenia wierzytelnosci kredytu bankowego.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO

3.1. Podstawy formalne

Operat wykonano na zlecenie Miejskiego Zakladu Komunalnego Spolka z o.o. w Polanicy-
Zdroju, wlasciciela szacowanej nieruchomosci.

3.2. Podstawy materialno — prawne

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r
Nr 72 poz. 665 z pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z pozniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami tekst jednolity
(Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r. z pozniejszymi zmianami),

- Rozporza^dzenie Rady Mini straw z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci i sporza^dzania operatu szacunkowego,
( Dz.U. Nr 207 poz. 2109 z 22 wrzesnia 2004 r. z pozniejszymi zmianami),

- Standard zawodowy rzeczoznawcow majajkowych ,,Wycena dla zabezpieczenia wierzytelnosci".

3.3. Zrodla danych merytorycznych

- wydruk z ksi?gi wieczystej SW1K/00050650/5,
- wypis z rejestru gruntow,
- wypis z kartoteki budynkow,
- kopia mapy ewidencyjnej,
- informacje dotycza^ce sieci uzbrojenia terenu,
- wizja lokalna wycenianej nieruchomosci przeprowadzona w dniu 20.03.2014 r.
- baza danych o cenach transakcyjnych kupna-sprzedazy nieruchomosci na podstawie

analizy zawartych aktow notarialnych,
- informacje uzyskane z biur posrednictwa w obrocie nieruchomosciami.

4. OKRESLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPERATU SZACUNKOWEGO

- data sporza^dzenia operatu szacunkowego: 24.03.2014 r.
- data, na ktora^ okreslono wartosc przedmiotu wyceny: 20.03.2014 r.
- data, na ktora^ uwzgl^dniono w operacie szacunkowym

stan przedmiotu wyceny: 20.03.2014r.
- data dokonania ogl^dzin nieruchomosci: 20.03.2014 r.
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5. OPIS I OKRESLENIE STANU NIERUCHOMOSCI

5.1. Stan prawny

Dla wycenianej nieruchomosci prowadzona jest przez Sâ d Rejonowy w Klodzku, ksi?ga wieczysta
o numerze SW1K/00056650/5.
Na podstawie danych z ksi^gi wieczystej ustalono, ze przedmiotowa nieruchomosc zabudowana
poiozona w Polanicy-Zdroju przy ul. Polnej, w granicach dzialek nr 106/9, 106/10 oraz 106/11
(AM-5) obr§b Nowy Zdqj stanowi wlasnosc:
Wlasciciel nieruchomosci: Miejski Zaklad Komunalny

Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosciq
Sidziba: Polanica-Zdrqj

Dane we ksieei wieczvstei SW1K/00050650/5

Dzial I - Oznaczenie nieruchomosci
Wojewodztwo: dolnoslajskie, Powiat: klodzki, Miejscowosc: Polanica-Zdroj, ul. Polna, dzialka nr
106/9 (AM-5) obreb Nowy Zdrqj, Bi - inne tereny zabudowane, dzialka nr 106/10 (AM-5) obreb
Nowy Zdroj, Bi - inne tereny zabudowane, dzialka nr 106/1 1 (AM-5) obreb Nowy Zdroj, Bi - inne
tereny zabudowane, budynki: budynek magazynowy, inny budynek niemieszkalny, obszar 1,7252

Dziat I - Spis praw zwiqzanych z wlasnoscia - nie zawiera wpisu -------------------------------------------

Dzial H - Wlasciciel
Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju, Spolka z ograniczon^ ---------------------------
odpowiedzialnosciq, Siedziba: Polanica-Zdroj --------------------------------------------------------------
Dzial III - Ci^zary i ograniczenia - zawiera wpisy: zawiadomienie o zmianach w danych
ewidencji gruntow i budynkow wraz z wykazem zmian w rejestrze gruntow -----------------------------

Dzial IV - Hipoteki - zawiera wpisy ---------------------------------------------------------------------------
Hipoteka umowna lajczna zwykla w kwocie 350000,- zl (slownie: trzysta pi^cdziesiat tysi^cy
zlotych) z tytulu kredytu hipotecznego EKSPRES KAPITAL Nr 654090/00017/2008 z terminem
zaplaty 2018-07-31. Hipoteka z oprocentowaniem wg zmiennej stopy obci^zaja^ca niniejsza^
nieruchomosc. Hipotek? jako la^czna^ przeniesiono do KW SW IK/00092 182/9 przy odla^czeniu
dzialki nr 106/7. Hipoteka na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddzial we Wroclawiu,
Warszawa, Regon 0000 1 020500000 ----------------------------------------------------------------------------
Hipoteka umowna Iqezna kaucyjna do kwoty 217000,- zl (slownie: dwiescie siedemnascie tysi^cy
ziotych) z tytulu kredytu hipotecznego Nr 654090/00017/2008 z terminem zaplaty 2018-07-31.
Hipotek? jako la^cznq. przeniesiono do KW SW1K/00092 182/9 przy od%zeniu dzialki nr 106/7.
Hipoteka na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddzial we Wroclawiu, Warszawa, Regon
00001090SOOOOO _____ ____\J\J\J\J 1 \J £j\J ^S\J\J \J \J\J --- ' ----- —•" •" — —— ~— m™,^-_ „„, „ ..^ ^_^__ -- ,_»,^,__™— ,„„ „„: .

Wydruk z elektronicznej ksi^gi wieczystej SW1K/00050650/5 z dnia 14-03-2014 roku stanowi
zalacznik nr 2 do niniejszego operatu szacunkowego.
Uwaga: wartosc rynkowa nieruchomosci okreslona w niniejszym operacie szacunkowym nie
uwzgl^dnia obcia^zen nieruchomosci hipotekami zapisanymi w dziale IV ksi?gi wieczystej KW
SW1K/00050650/5 wg stanu z dnia 14 marca 2014 roku.

5.2. Oznaczenie nieruchomosci wg ewidencji gruntow

WOJEWODZTWO - dolnoslaj&ie
POWIAT - ktodzki
GMINA - Polanica-Zdroj
MIEJSCOWOSC - Polanica-Zdroj, Polna
Jedn. ewidencyjna - 020805_1, Polanica-Zdroj
OBRE_B - Nowy Zdroj
Nr Jedn. Rejestr. - G.97
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POWffiRZCHNlA

POWIERZCHN1A

POWIAT
GMINA
MIEJSCOWOSC
Jedn. ewidencyjna
OBRE^B

NUMER DZIALEK - 106/9, 106/10, 106/11 (AM-5)
OPIS UZYTKOW - dz. 106/9 Bi - inne tereny zabudowane,

Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane
POWIERZCHNIA - 0,4279 ha

- dz. 106/10 Bi - inne tereny zabudowane,
- 0,6193 ha
- dz. 106/11 Bi - inne tereny zabudowane,
- 0,6780 ha

Wypis z rejestru gruntow stanowia zalaczniki nr 2.1. nr 2.2, nr 2.3 do operatu szacunkowego.

5.3. Oznaczenie nieruchomosci wg kartoteki budynkow

WOJEWODZTWO - dolnosl^skie
- kiodzki
- Polanica-Zdrqj
- Polanica-Zdrqj, Polna
- 020805_1, Polanica-Zdroj
- Nowy Zdrqj

Pozycja kartoteki budynkow: 020805_1.0003.G97
NUMER DZIALKI - 106/9 (AM-5)
FUNKCJA BUDYNKU: zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, liczba kondygnacji 1/0,

pow. zabudowy 589 m2

inne budynki niemieszkalne, liczba kondyg. 1/0, pow. zab. 12 m2

NUMER DZIALKI - 106/10 (AM-5)
FUNKCJA BUDYNKU. inne budynki niemieszkalne, liczba kondyg. 1/0, pow. zab. 41 m2

NUMER DZIALKI - 106/11 (AM-5)
FUNKCJA BUDYNKU: zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, liczba kondygnacji 1/0,

pow. zabudowy 654 m2

inne budynki niemieszkalne, liczba kondyg. 1/0, pow. zab.336 m2

Wypis z kartoteki budynkow stanowia, zalaczniki nr 3.1. nr 3.2, nr 3.3 do operatu szacunkowego.
Kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 stanowiq. zalaczniki nr 4.1. nr 4.2, nr 4.3 do operatu
szacunkowego.

5.4. Opis nieruchomosci wycenianej
Ogl?dziny i opis nieruchomosci przeprowadzono w dniu 20 marca 2014 roku. Podczas ogl?dzin
sporza^dzono opis nieruchomosci i dokumentacj? fotograficzna - zalacznik nr 8 do operatu.

5.4.1 Polozenie ogolne
Nieruchomosc zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Polanica Zdroj w

strefie posredniej miasta, przy ulicy Polnej.

5.4.2 Stan otoczenia nieruchomosci
Polanica Zdroj znajduje si? w wojewodztwie dolnoslajskim, w podregionie Jeleniogorsko-
Walbrzyskim, w powiecie klodzkim. Polanica Zdroj zlokalizowana jest na zachod od miasta
Klodzko i lezy nad rzeka^ Bystrzyca Dusznickq.. Polanica Zdroj lezy w makroregionie Sudety
Zachodnie i jednoczesnie znajduje si? w mezoregionach: Gory Stolowe, Gory Bystrzyckie i Kotlina
Klodzka. Obejmuje obszar na polnoc i poludnie od rzeki Bystrzycy Dusznickiej i graniczy z
nast?pujajcymi gminami:
- od strony zachodniej, pomocnej i polnocno-wschodniej - z Gmina^ Szczytna (powiat Kiodzki);
- od poiudnia - z Gmina^ Bystrzyca Ktodzka (powiat Kiodzki);
- od wschodu - z Gmina^ Klodzko (powiat Kiodzki).
Gmina Polanica Zdroj podzielona jest na siedem obr^bow: Nowy Zdroj, Stary Zdroj,
Piekielna Gora, Centrum, Nowy Wielislaw, Sokolowka oraz Sokolowka Lasy. Ogolna
powierzchnia gminy wynosi 1722 ha. Obszar gminy charakteryzuje si? urozmaicona^ rzezba.
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terenu, duzymi roznicami wysokosci oraz zroznicowanym nachyleniu i ekspozycja^.
Najwyzszym punktem miasta jest znajduja^cy si? w Gorach Bystrzyckich szczyt Wietrznik o
wysokosci 758 m n.p.m., a najnizej potozony teren osiqga wysokosc okolo 355 m n.p.m. Polanica
Zdrqj lezy na terenie makroregionu Sudety Zachodnie
Lokalizacj? nieruchomosci oznaczono strzalka^na mapce ponizej
'

POLANICA

GORNA

Glowna^ funkcja^ miasta jest funkcja uzdrowiskowa. Uzupelnieniem tej fiinkcji sâ  szeroko
rozwini?te uslugi zwia^zane z obslugq. ruchu turystycznego oraz mieszkalnictwo i powiajzane z nim
funkcje uslugowe. Funkcja uzdrowiskowa oraz obiekty obslugi uzdrowiska skupiaja^ si? glownie w
centralnej cz?sci miasta, natomiast poza centrum zlokalizowane sâ  pozostale obiekty uslugowe,
domy wczasowe oraz hotele a takze mieszkalnictwo. Jako uslugi towarzyszajce dzialalnosci
uzdrowiskowej na terenie Polanicy Zdrqj rozwin?ly si? uslugi zwiajzane z obsluga^ uzdrowiska oraz
ruchu turystycznego, tj.: hotele, pensjonaty czy domy wczasowe i osrodki wypoczynkowe. Obiekty
te zlokalizowane sâ  najcz?sciej w centralnej cz?sci miasta. Duze zainteresowanie nie tylko
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lecznictwem ale i wypoczynkiem w Polanicy Zdroj spowodowalo wyksztalcenie si? rowniez uslug
sportui rekreacji tj. MOSiR, stok ,,G6ralka" (letni tor saneczkowy, maly wycia^g) itp.
Na terenie Polanicy Zdroju wyst?puja^ trzy typy zabudowy mieszkaniowej. Zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz obiekty mieszkaniowe zwi^zane z
rolnictwem tj. zabudowa zagrodowa. Nie zauwaza si? czytelnego ukladu przestrzennego
poszczegolnych typow mieszkalnictwa. Mozna jedynie stwierdzic, ze zabudowa wielorodzinna
koncentruje si? zasadniczo w poblizu centrum, a obiekty zagrodowe zlokalizowane sâ  na obrzezach
miasta (szczegolnie w pohidniowej cz?sci Sokotowki oraz Nowego Wielislawia a takze w
zachodniej cz?sci obr?bu Piekielna Gora oraz w obr?bie Nowy Zdrqj). Zabudowa jednorodzinna
wyst?puje na catym obszarze miasta. To nieregularne rozmieszczenie typow zabudowy oraz
koncentracja zabudowy w centrum - to charakterystyczne cechy mieszkalnictwa w Polanicy Zdroj.
W zakresie intensywnosci zabudowy nalezy stwierdzic, ze zabudowa wielorodzinna wystejpuje
najcz?sciej jako srednio lub miejscami nisko intensywna. Zag?szczenie zabudowy jednorodzinnej
miejscami jest dose wysokie szczegolnie w poblizu centrum uzdrowiska, na obrzezach miasta
intensywnosc spada. Zabudowa zagrodowa posiada charakter ekstensywny.
W centrum uzdrowiska rozci^ga si? Park Zdrojowy, przechodza^cy w park lesny. W 1991 roku
zostal on wpisany do rejestru zabytkow woj. dolnosl^skiego pod nr 493/1344. Skupisko
rododendronow, jak i pojedyncze okazy drzew obj?te zostaly ochrona^ prawna^. Na terenie miasta
znajduje si? obszar zakwalifikowany do ochrony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA 2000. Jest to teren Piekielnej Doliny, polozonajest w zachodniej cz?sci miasta.
Wsrod okolicznych uzdrowisk Polanica cieszy si? bardzo duza^ popularnosciq, Lecznicze wody
mineralne, baza hotelowo-sanatoryjna przyci^ga turystow i kuracjuszy na wypoczynek i
rehabilitacj?. Korzystny, dose lagodny klimat polozenie w kotlinie otoczonej gorami stwarza
dogodne warunki wypoczynku. Po kilkunastoletnim okresie kryzysu w usiugach sanatoryjno-
leczniczych i degradacji substancji budynkowej domow wczasowych i sanatoriow obserwuje si?
ozywienie i duze zainteresowanie inwestorow nieruchomosciami o funkcji sanatory]no-leczniczej,
wczasowo-wypoczynkowej oraz mieszkalno-pensjonatowej. Odtwarzanie zniszczonej substancji
budynkowej w centrum uzdrowiska sprzyja rozwojowi uzdrowiska i korzystnie wplywa na popraw?
jego wizerunku.

5.4.3 Stopien wyposazenia w urzqdzenia infrastruktury technicznej
Nieruchomosc wyposazona jest w nast?puja^ce urza^dzenia infrastruktury technicznej :
- siec energetyczna,
- siec wodociajjowa,
- siec kanalizacyjna,
- siec telefoniczna,
- bezposredni dost?p do drogi publicznej ulicy Polnej.

5.4.4 Stan zagospodarowania
Nieruchomosc zabudowana budynkami i budowlami Bazy Miejskiego Zakladu Komunalengo,
Spolki z ograniczona^ odpowiedzialnoscia^ w Polanicy Zdroju. Aktualnie obiekty sâ  uzytkowane
przez wlasciciela nieruchomosci

5.4.5 Opis zabudowy
5.4.5.1 Budynek socjalno-warsztatowy

Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy Pz = 668,00 m2

Powierzchnia uzytkowa Pu = 645,00 m2

w tym cz?sc socjalno-biurowa 226,03 m2

Ilosc kondygnacji - 1, nad cz?scia^ budynku - 2
kubatura = 3717mJ
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Widok ogolny budynku socjalno-warsztatowego

Opis konstrukcji obiektu
Fundamenty - stopy zelbetowe
Sciany oslonowe - murowane z pustakow Alfa
Shipy i podci^gi - zelbetowe
Stropodach - plyty panwiowe, prefabrykowane, pokrycie papa^ obrobki blacharskie
z blachy ocynkowanej.
Budynek parterowy dwunawowy, cze^c warsztatowa jest wysoka, czesc socjalno-biurowa niska.
Elementy wykonczenia wewn^trznego: posadzki betonowe, stolarka okienna i drzwiowa typowa.

Wyposazenie w instaiacje i urzadzenia
instalacja elektryczna
instalacja wodno-kanalizacyjna
instalacja c.o, z kotlowni lokalnej.

- instalacja odgromowa
- rok budo wy 1970
- remont i modernizacja cz^sci socjalno-administracyjnej 2002 r
- stopien zuzycia technicznego Sz = 37%

Funkcja budynku: socjalno-biurowa, pomieszczenia warsztatowe
Pomieszczenia socjalno-biurowe zostaly ulepszone w 2002 roku.
Zakres prac modernizacyjno-ulepszaj^cych obejmowal renowacj? okladzin scian z malowaniem,
okladziny scian glazura^ w w^zlach sanitarnych, posadzki w pbytek terakota. Montaz nowych
urzajdzen sanitarnych. Stan techniczny cz^sci zmodernizowanej dobry, cze^ci warsztatowej
dostateczny.

5.4.5.2 Budynek garazowy, 6-cio stanowiskowy

Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy Pz = 299,60 m2

Powierzchnia uzytkowa Pu = 288,00 m2

Ilosc kondygnacji - 1
kubatura " ' V= 1485m3

Qpis konstrukcji obiektu
Fundamenty - betonowe
Sciany - murowane z boczkow gazobetonowych
Stropodach - gestozebrowy DZ-3, pokrycie papa^ obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej.
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Elementy wykonczenia wewn^trznego: posadzki betonowe, tynki wewnejizne i zewn^trzne
cementowo-wapienne, bramy garazowe w konstrukcji metalowej z wypelnieniem z drewna.
Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, z jednej strony pi^c stanowisk garazowych na duze
jednostki z drugiej strony na male jednostki oraz kotlownia zakladowa.

Widok ogolny budynku garazowego 6-cio stanowiskowego

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia
- instalacja elektryczna

instalacja c.o. z kotlowni lokalnej.
- instalacja odgromowa
- rokbudowy!978
- stopien zuzycia technicznego Sz = 30%

5.4.5.3 Magazyn sortowania odpadow
Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy Pz = 270,00 m2

Powierzchnia uzytkowa Pu = 238,50 m2

Ilosc kondygnacji - 1
kubatura V = 717,0m3

Widok ogolny magazynu sortowania odpadow
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Qpis konstrukcji obiektu
Fundamenty — stopy zelbetowe
Sciany, shipy i dach - konstrukcja stalowa

Obudowa scian i dachu blach^powlekan^.

Wyposazenie w instalacie i urzadzenia
instalacja elektryczna
instalacja c.o. z kotlowni lokalnej.

- instalacja odgromowa
- rok budowy 2000
- stopien zuzycia technicznego Sz = 14%

5.4.5.4 Rampa przeladunkowa odpadow komunalnych
Dane techniczne-^___^^-wi^^^___^___

Rampa przeladunkowa odpadow komunalnych o lacznej pow. zabudowy 1582,6 m
- w tym: powierzchnia wjazdu 326,0 m2

powierzchnia rampy przeladunkowej 496,60 m2

powierzchnia manewrowania i skaldowania kontenerow 760,0 m2

Rampa przeladunkowa wyposazonajest w n/w urzajdzenia:
1) wag§ samochodowa^ nieautomatyczna^typu LD 5218
2) urzajizenie roluj%ce do zageszczania odpadow typu Rollcrusch II, obrotowe 180 °
3) linie_ przesiewania odpadow
4) kontener obslugi

Rok budowy 2011, zaswiadczenie o oddaniu do uzytkowania stanowi zalacznik nr 5 do operatu.
Rysunek poglajdowy ramy przeladunkowej stanowi zalacznik nr 6 do niniejszego operatu.
Plan sytuacyjny ramy przeladunkowej stanowi zatacznik nr 7 do niniejszego operatu.
Stopien zuzycia technicznego Sz = 2%

Widok ogolny rampy przeladunkowej

5.4.5.5 Siec energetyczna
Siec napowietrzna na slupach zelbetowych, oswietlenie terenu.
Siec kablowa YAKY 4x120 mm2

Siec napowietrzna AL. 4x95 mm2

Polanica Zdroj, ul. Polna, dz. nr 106/10,106/11 [AM-5) obnjb Nowy Zdroj, SW1K/00050650/5 Strona 11
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5.4.5.6 Zagospodarowanie terenu
Teren dzialki jest ogrodzony, drogi i place wewnetrzny utwardzone
o nawierzchni asfaltobetonowej. Stopien zuzycia 90%

6. PRZEZNACZENIE W PZP IAKTUALNY SPOSOB UZYTKOWANIA

Zgodnie z ,,Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego MPZP NOWY ZDROJ-
CENTRUM" (Uchwala nr XVI/119/08 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.)
szacowana nieruchomosc polozona jest w obszarze oznaczonym na mapie planu symbolem: P3

Funkcja wiodaca; produkcja, sklady i magazyny.
Za zgodne z funkcja^ wiodaxia^ terenu uznaje si§:
a) lokalizacj^ zabudowy produkcyjnej wraz z niezb^dna^ infrastruktura^
b) lokalizacj? ushig komercyjnych, w tym wydzielanie dzialek pod taka^ funkcje^
c) lokalizacj? komunikacji wewnetrznej wraz z niezbe^na^infrastruktura^ w tym wydzielanie
dzialek pod ww. komunikacje^
d) lokalizacj? niezb^dnych obiektow pomocniczych oraz urz^dzen i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie dzialek pod ww. urza^dzenia.
2) Funkcje uzupetniajace - mieszkalnictwo powiazane z prowadzona dziatalnoscia.
3) Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:
a) dopuszcza si§ realizacj? mieszkalnictwa powiajzanego z prowadzona^ dzialalnoscia^ w formie
funkcji wbudowanej lub w formie osobnego obiektu - na zasadach okreslonych dla funkcji
uzupelniaja^cej, przy czym powierzchnia wewn^trzna osobnego budynku nie moze przekroczyc 30%
powierzchni jednak nie wi^cej niz 150 m2,
b) wysokosc budynkow - maksymalnie 15m, liczone od naturalnej powierzchni gruntu przy
najnizszym wejsciu do budynku - do najwyzszego elementu dachu (bez kominow i anten itp.),
c) w przypadku braku oznaczenia na rysunku planu linii zabudowy, przy lokalizacji budynkow lub
ich czesci nalezy zachowac nast^pujajce nieprzekraczalne linie zabudowy:
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- 6 m od linii rozgraniczajXcych tereny komunikacji publicznej, jednak nie mniej niz odleglosci
okreslone w odpowiednich przepisach prawa dotycza^cych drog publicznych,
- 4 m od linii rozgraniczaj^cej tereny komunikacji wewnetrznej,
- 5 m od osi linii elektroenergetycznych sredniego napiecia (dotyczy jedynie budynkow z
pomieszczeniami przeznaczonymi na stafy pobyt ludzi lokalizowanych w poblizu istnieja^cych linii
elektroenergetycznych),
d) wszystkie niezbedne miejsca postojowe nalezy zlokalizowac na posesji wtasnej inwestora,
e) grunty narazone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny
bye utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny bye odprowadzone i oczyszczone,
f) nalezy zapewnic niezbedna^ ilosc miejsc postojowych na nastej>ujqcych zasadach:
- dla obiektow produkcyjnych - minimalnie 1 miejsce postojowe / 4 pracownikow,
- dla obiektow ushigowych - minimalnie 1 miejsce/50m2 powierzchni uzytkowej using,
- wszystkie niezb^dne miejsca postojowe nalezy zlokalizowac na posesji wlasnej inwestora.
Zasady okreslone w punktach 1-3 podlegaja^ ograniczeniom okreslonym w punkcie 4 niniejszego
ustepu.
4) Szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
a) ze wzgl^du na potozenie terenu w granicach lub w bezposrednim sa^siedztwie obszaru Glownego
Zbiornika Wod Podziemnych Nr 341 ,,Niecka wewnajrzsudecka Kudowa-Bystrzyca", obowia^zuja.
zasady okreslone w stosownych przepisach § 9 niniejszej uchwaly,
b) ze wzgl^du na polozenie terenu w granicach lub w bezposrednim sa^siedztwie scislego obszaru
ochrony zloz wod leczniczych, obowiqzuja. zasady okreslone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwaly,
c) ze wzgl^du na polozenie terenu w granicach lub w bezposrednim sasiedztwie obszaru i terenu
gorniczego zloz wod leczniczych ,,Polanica Zdrqj", obowia^zuja^ zasady okreslone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwaly,
d) ze wzgl^du na polozenie terenu w granicach strefy ochrony posredniej uj^cia wody dla miasta
Wroctawia, obowia^zuja^ zasady okreslone w stosownych przepisach § 9 niniejszej uchwaly,
e) dla gruntow zdrenowanych obowiazujq. zasady okreslone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwaly,

§9
Grantee i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajqcych ochronie, ustalonych
na podstawie pnepisow z zakresu ochrony srodowiska - zasady ochrony
1. W granicach obszaru Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 341 ,,Niecka
wewnqtrzsitdecka Kudowa-Bystrzyca", scislego obszaru ochrony zloz wod leczniczych oraz w
granicach obszaru i terenu gorniczego zloz wod leczniczych "Polanica Zdroj" wprowadza si%
bezwzgl^dny zakaz lokalizacji inwestycji mogqcych miec negatywny wpfyw najakosc wod
podziemnych.
2. Na obszarze objejymplanem wystejnije ujejcie wody ,,Slowackiego-Polna" - ustanowione
decyzjq Starosty Klodzkiego nr OSR 6223 - 98/01 z dnia 31.12.2001r.
3. W granicach strejy ochrony posredniej ujqcia wody dla miasta Wroctawia (obejmujqcej gmin% w
granicach administracyjnych) obowiqzujq ograniczenia zawarte w decyzji Urzejdu Wojewodzkiego
we Wroclawiu nr GLS.gw.1.053/17/74 z dnia 31 marca 1974r.
4. W obszarze bezposredniego zagrozenia powodziaj
1) obowiqzujq nakazy i zakazy okreslone w odpowiednich aktach prawa,
2) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe^ inwestycji okreslonych w ww. aktach prawa jako
czynnosci zabronione nalezy uzyskac decyzjq dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej
zwalniajqcq odzakazow i nakazow wynikajqcych zpolozenia w granicach bezposredniego
zagrozenia powodziq,
3) dla nowych obiektow lokalizowanych na obszarze bezposredniego zagrozenia powodziq
zakazuje si% realizacji kondygnacji podziemnej lub cze^sciowo zaglejbionej.
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5. Dla gruntow zdrenowanych, w przypadku realizacji inwestycji zaleca si% ograniczenie
powierzchni ufrvardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz wprowadza si% obowiqzek
przebudowy systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z Zarzqdem wlasciwym ds.
melioracji).
f) ze wzgledu na poiozenie terenu w strefie ochronnej ,,C" obszaru uzdrowiska, obowiqzuja^ zasady
okreslone w stosownych przepisach § 11 niniejszej uchwaty.

§11
Granice i sposoby zagospodarowania terenow tub obiektow podlegajqcych ochronie, ustalonych
na podstmvie przepisow z zakresu ochrony uzdrowisk
Wgranicach strefy ochronnej ,,C" obszaru uzdrowiska, obowiazujq_ naste^pujqce zasady:
1) zabrania si% nieplanowanego wyre_bu drzew,
2) zabrania si% prowadzenia dzialan powodujqcych niekorzystnq zmian% stosunkaw wodnych,
3) zabrania si% lokalizacji nowych uciazliwych obiektow budowlanych i innych uciazliwych
obiektow, w tym zakladow przemyslowych,
4) zabrania si% prowadzenia dzialan majqcych wpfyw na fizjografie^ uzdrowiska ijego zatozema
przestrzenne lub wiasciwosci lecznicze klimatu.
5) wskaznikpowierzchni terenow zielonych powinien wynosic nie mniej niz 45% powierzchni
dziatki - chyba, ze zasady okreslone w §3 stanowiq inaczej.

5) Szczegolowe zasady i warunki scalania i podziahi nieruchomosci:^ __ _- ^ ___£ ^ . 9

a) docelowa powierzchnia dzialki powstatej na skutek podziatu nie b^dzie mniejsza niz 2500 m ,
b) front dziaiki nie b^dzie w^zszy niz 30 m,
c) nowe linie podzialow b^da^ harmonijnie nawi^zywac do istniej^cych podzialow lub linii
rozgraniczaja^cych tereny komunikacji, tj. b^da^do nich prostopadte lub zblizone do prostopadlych
(ewentualnie rownolegle lub zblizone do rownoleglych),
d) powyzsze zasady nie dotyczq. dzialek:
- wydzielanych pod komunikacj? wewn^trzna^ drogowa^ dla ktorych nalezy zachowac minimaln^
szerokosc 5m,
- wydzielanych pod komunikacj? wewn^trzna^ piesza^ dla ktorych nalezy zachowac minimalna.
szerokosc 3m,
- wydzielanych pod ewentualne urz^dzenia infrastruktury technicznej,
- sluz^cych poprawie warunkow zagospodarowania nieruchomosci przyleglej.
6) Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow - nie
przewiduje si$ tymczasowych form zagospodarowania.

7. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOSCI

7.1 Rodzaj rynku
Wyceniana nieruchomosc lezy w obszarze zabudowy produkcyjno-ushjgowej wraz z niezb^dn^
infrastruktury. Teren zagospodarowywany budynkami i budowlami bazy technicznej niezb^dnej do
funkcjonowana Miejskiego Zakladu Komunalnego, Spolki z ograniczona^ odpowiedzialnosci^ w
Polanicy Zdroju.
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku nieruchomosciami zabudowanymi obiektami
podobnego typu i o podobnym przeznaczeniu stwierdzono, ze brak jest transakcji rynkowych tego
typu nieruchomoscvi. Z tych wzgl^dow analizie poddano rynek nieruchomosciami gruntowymi
zurbanizowanymi przeznaczonymi pod zabudow? produkcyjna^ ustugowo-produkcyjna^ oraz
mieszkaniowo-uslugowa^ w otoczeniu ktorej zlokalizowana jest szacowana nieruchomosc wraz
infrastruktury towarzysza^. wycenianej nieruchomosci. Stajd wycen? oparto na podejsciu
mieszanym, cz^sci skaldowe nieruchomosci wyceniono podejsciem kosztowym, natomiast wartosc
rynkowq. gruntu zurbanizowanego okreslono w podejsciu porownawczym Dlatego dalsza analiz§
ograniczono do rynku gruntow zurbanizowanych niezabudowanych.
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7.2. Obszar rynku
Rynek lokalny na obszarze miasta Polanica Zdroj oraz miast powiatu klodzkiego.

7.3. Okres badania cen

Badaniem cen obj?to okres: luty 2012 r. -=- luty 2014 r.

7.4. Charakterystyka rynku lokalnego , wptyw sytuacji na rynku krajowym nieruchomosci

Rynek nieruchomosci w powiecie klodzkim w ostatnim okresie wskazuje na tendencje
nieznacznego ozywienia. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w regionie notuje si? dose
zwi^kszonq. w stosunku do 2009 roku liczb? zawieranych transakcji w obrocie prywatnym zarowno
budynkami uzytkowymi jak i lokalami uzytkowymi, natomiast w zkresie obrotu nieruchomosciami
o przeznaczeniu magazynowo-skladowym ilosc zawieranych transakcji jest niezbyt liczna. Sâ  to
nieruchomosci zarowno w dobrym stanie techniczno-uzytkowym jak i rowniez wymagajqce
poniesienia cz?sto znacznych nakladow inwestycyjnych. Ilosciowo przewazaja. transakcje
budynkami i lokalami uzytkowymi zlokalizowanymi w miescie powiatowym Kiodzko oraz w
miescie Nowa Ruda. Natomiast nieruchomosci zabudowane budynkami uzytkowymi o
przeznaczeniu magazynowo-skladowym charakteryzuja^ si? tym ze cz?sto wymagaja^ poniesienia
znacznych nakladow przed podj?ciem uzytkowania. Nieruchomosci o dobrej lokalizacji w strefie
srodmiejskiej z dogodnym ukladem komunikacyjnym ciesza^ si? najwi?kszym popytem, a
uzyskiwane ceny transakcyjne osiqgaja^ tutaj wartosci maksymalne dla regionu. Powrot
nieznacznego ozywienia rynku nieruchomosci w 2010 roku mial miejsce na terenie calego kraju,
widoczne sâ  rowniez zauwazalne symptomy ozywienia na lokalnym rynku. Na rozpatrywanym
rynku istnieja^ obszary ciesza.ce si? wi?kszym i mniejszym zainteresowaniem. Przeklada si? to na
ceny transakcyjne i wysokosci stawek czynszu dzierzawnego o znacznie nizszym poziomie niz dla
obszarow o duzej atrakcyjnosci dla inwestorow takich jak miasto powiatowe Kiodzko.
Podaz
Dose duza, zwi^zana z wysokimi oczekiwaniami wiascicieli uksztahowanymi silnymi tendencjami
wzrostowymi na rynku nieruchomosci w ostatnim okresie, ktore mialy poczatek w II polowie
2007 r oraz w I polowie 2008 roku. Najwi?ksza podaz dotyczyla substancji zdegradowanej
technicznie wymagaja^cej poniesienia znacznych nakladow przed podj?ciem uzytkowania, tereny
zlikwidowanych placowek sluzby zdrowia, oswiaty oraz niezagospodarowane dotychczas tereny
poprodukcyjne. W IV kwartale 2008 roku zmniejszylo si? w bardzo istotny sposob zainteresowanie
potencjalnych nabywcow na rynku nieruchomosci, nastajiilo nagle zahamowanie dost?pu do
kredytow bankowych. Stan ten spowodowal, ze w 2009 roku nastaj)il spadek inwestycji, spadek ten
dotknal wszystkie kraje, nastapilo to takze w naszym kraju, najwi?ksze w duzych aglomeracjach
miejskich.
Na badanym rynku brak transakcji nieruchomosci zabudowanych obiektami o przeznaczeniu
magzynowo-skladowym oraz uslug nieuciajzliwych dla srodowiska i otoczenia oraz o podobnym
stanie techniczno-uzytkowym, ktore moglyby stanowic baz? porownawczq. z szacowana.
nieruchomoscia.. Notowano transakcje nieruchomosci przeznaczone sâ  na cele dzialalnosci
wczasowo-leczniczej oraz na cele gospodarcze i uslug rzemieslniczych, charakteryzuja. si? one
odmiennymi cechami uzytkowymi, konstrukcja. oraz stanem techniczno-uzytkowym. Sa. to glownie
budynki sprzedawane przez likwidowane zaklady i przeznaczone sa^ do modernizacji i kapitalnego
remontu.
Trendy
Na skutek pogl?biaja^cej si? recesji rynki wszystkich regionow Europy doswiadczyly spadku
czynszow, spadki te nastaj)ily takze w Polsce.
Stopy kapitalizacji podniosly si? znacznie w calym regionie Europy choc tempo wzrostu bylo
nizsze niz w ostatnim kwartale 2008 r, sytuacja ta przeniosla si? takze na rynek krajowy oraz na
rynek regionalny a takze na rynek lokalny.
Najwi?kszy wzrost stop odnotowano w sektorze przemyslowo-magazynowym, a nast?pnie
biurowym, choc wyniki wykazywaly zroznicowanie w zaleznosci od regionu kraju.
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Prognozy
Gwaftowny spadek aktywnosci oraz wartosci nie jest niczym zaskakuja£ym w sytuacji
drastycznego ograniczenia dzialalnosci gospodarczej. Pewnym pocieszeniem moze bye fakt, ze
spadek wartosci na przestrzeni 2010 roku nie jest tak znaczny jak w 2009 roku, a ponadto
zauwazalny jest juz stopniowy wzrost zainteresowania nabywcow obecnym rynkiem i pozytywn^
ocenajego wartosci.
Dla przewidujq.cych inwestorow, ktorzy koncentruja^ si? na najlepszych aktywach, staje si? coraz
bardziej jasne, ze jest to odpowiedni czas na podj^cie decyzji o zakupie, mimo tego, ze jeszcze
przez jakis czas sytuacja b?dzie trudna. Na rynku wyst?puje zjawisko odblokowywania aktywow
rzadko wystawianych na sprzedaz i w sytuacji, gdy warunki dyktuje ten, kto ma gotowk?, jest to
doskonala okazja dla inwestorow posiadajajcych do zagospodarowania wtasny kapital "
Popyt
Tendencje oczekiwania na dalszy rozwqj trendu cenowego wskazuja^cego na oznaki powolnego
powrotu do stabilizacji, a w niektorych obszarach rynku nieruchomosci szczegolnie na rynku
mieszkaniowym wystejnyq. oznaki widocznego ozywienia i wzrostu cen. Poniewaz wszystkie
segmenty rynku nieruchomosci sâ  ze sobâ  scisle zwia^zane, a najwczesniej na zmiany koniunktury
reaguje wlasnie rynek mieszkaniowy, nalezy oczekiwac, ze lokalny rynek nieruchomosci o
przeznaczeniu magazynowo-skladowym b?dzie si? powoli stabilizowal.

7.5 Cechy rynkowe nieruchomosci gruntowych

Cechy rynkowe nieruchomosci to te cechy nieruchomosci, ktore w decyduja^cym stopniu wplywaja.
na ceny i w konsekwencji na wartosc rynkowa^ nieruchomosci. Identyfikacj? cech rynkowych
nieruchomosci przeprowadzono za pomoca^ analizy merytorycznej. Badano wszystkie racjonalne
przeslanki, okreslaja^ce kryteria oceny uzytecznosci nieruchomosci dokonywanej przez typowego
nabywc? nieruchomosci. Nazwy cech rynkowych ustalono analizuja^c oferty kupna i oferty
sprzedazy w lokalnych agencjach obrotu nieruchomosciami. W ofertach tych podawane sa. przede
wszystkim te cechy nieruchomosci, ktore 34 przez uczestnikow rynku postrzegane i akceptowane.
W tabeli ponizej zestawiono przyjfte cechy rynkowe nieruchomosci i skal? ich ocen.

L.p.

1

2

Cecha rynkowa

Lokalizacja ,
s^siedztwo

Dost?pnosc
komunikacyjna i
ekspozycja

Stopnie
nasilenia
atrybutu

bardzo
dobra

dobra

przeci^tna

bardzo
dobra

dobra

przeci^tna

Skala
liczbowa

3

2

1

3

2

1

Opis

tereny o atrakcyjnej lokalizacji inwestycyjnej wzgl^dem
szlakow komunikacyjnych, centrum miejscowosci,
terenow zagospodarowanych, prestiz okolicy, obecnosc
terenow zielonych, poczucie bezpieczenstwa, bardzo
dobre s^siedztwo
tereny o gorszej lokalizacji inwestycyjnej i gorszej
lokalizacji wzgledem centrum miejscowosci, sa^siedztwo
dobre
przecietna atrakc>jnosc inwestycyjna, w znacznym
oddaleniu od glownych ciajow komunikacyjnych miasta,
malo korzystne s^siedztwo
bardzo dobry dost^p do ci^gow komunikacyjnych
publicznych z mozliwoscia^ bezposredniego wjazdu na
dzialk^ z w/w ciqgow komunikacyjnych
dose dobry lub przecietny dost^p do publicznych ci^gow
komunikacyjnych bez bezposredniego wjazdu poprzez
la^cznik lub droge wewnetrzn^
bez bezposredniego dost^pu do drogi publicznej, dostep
zapewniony poprzez sluzebnosc, lub dost^pnosc
komunikacyjna utrudniona droga^ o zlej jakosciowo
nawierzchni
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3

4

5

Uwarunkowania
planistyczne,
mozliwosci
inwestycyjne

Wielkosc,
ksztaft, warunki
topograf.

Uzbrojenie

bardzo
dobre

dobre

przecietne

bardzo
dobre

dobre

przecietne

pelne

niepeine

3

2

1

3

2

1

2

1

istniej^cy duzy wachlarz mozliwosci zainwestowania
terenu, przeznaczenie na cele zapewniaj^ce uzyskanie
najlepszego zwrotu z inwestycji w danym momencie
cyklu koniunkturalnego, mozliwosci inwestycyjne bardzo
dobre
istniej^ce mozliwosci zainwestowania terenu dobre,
przeznaczenie na cele zapewniaj^ce uzyskanie dobrego
zwrotu z inwestycji w danym momencie cyklu
koniunkturalnego, mozliwosci inwestycyjne dobre
przecietne mozliwosci zainwestowania terenu z uwagi na
istniej^ce uwarunkowania planistyczne zarowno dzialki
jak i bezposredniego otoczenia, mozliwosci
inwestycyjne przecietne
nieruchomosci o regularnym ksztalcie i plaskie,
powierzchnia odpowiednia do funkcji/przeznaczenia
nieruchomosci, duza swoboda w zagospodarowaniu
dzialki
ksztaft i konfiguracja terenu dobre daj^ce dobre
mozliwosci zagospodarowania terenu, nieznaczne
ograniczenia wynikaja^ce z zroznicowanej topografii
terenu
ksztalt nieregularny (trapez, trqjkat), duza dysproporcja
bokow. ograniczenia w mozliwosci racjonalnego
wykorzystania powierzchni gruntu (np. duze nachylenie
terenu -stroma skarpa itp.)
dzialka w pelni uzbrojona w media miejskie:
odpowiednie do funkcji/przeznaczenia nieruchomosci
brak, cz^sciowe lub calkowicie nieodpowiednie pod
wzgl^dem funkcji i przeznaczenia nieruchomosci

7.6 Okreslenie trendu zmiany cen spowodowanego uptywem czasu
Na podstawie analizy cen transakcyjnych nieruchomosci o znanych cechach i datach ich zawarcia
dla calego okresu i obszaru stanowia^cego przedmiot analizy okreslono wskaznik wzrostu ceny,
umozliwiaja^cy korygowanie cen transakcyjnych na moment sporzajizenia operatu szacunkowego. Z
przeprowadzonej analizy i obliczen ustalono iz w badanym okresie brak jest wzrostu cen tego typu
nieruchomosci, sta^d wskaznik przyj^to w wysokosci r = 0 %.

7.7 Okreslenie wag cech rynkowych nieruchomosci gruntowych
Wagi cech rynkowych sq. pomiarem wplywu oddzialywania zmiennych, ktorymi 53. cechy rynkowe
nieruchomosci na ich ceny. Wplyw poszczegolnych cech na ceny transakcyjne przeprowadzono w
oparciu o analiz? merytoryczna^, przeprowadzono na podstawie badan-obserwacji preferencji
potencjalnych nabywcow nieruchomosci i znajomosci uwarunkowan rynku oraz poprzez analogi? o
podobnych rodzajowo i obszarowo rynkow lokalnych posilkuja^c si? dost^pnymi danymi. Z
przeprowadzonej analizy wynika iz wagi przyj^tych cech rynkowych przedstawiaj^ si? nast?puj^co:

L.p.
1
2
3
4
5

Nazwa cechy
Lokalizacja, sa^siedztwo
Dost?pnosc komunikacyjna i ekspozycja
Uwarunkowania planistyczne, mozliwosci inwestycyjne
Wielkosc, ksztaft, warunki topograficzne
Uzbrojenie

Suma:

Waga cechy [%]
30
20
20
20
10
100
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8. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY

8.1 Rodzaj okreslanej wartosci
W operacie okreslono wartosc odtworzeniowa^ nieruchomosci. Wartosc odtworzeniowa
nieruchomosci jest rowna kosztom nabycia gruntu i kosztom wytworzenia jego cz?sci skladowych,
z uwzgl?dnieniem stopnia zuzycia przy zalozeniu, ze koszty te zostafy poniesione w dniu wyceny.

WON - wartosc odtworzeniowa nieruchomosci
WG - koszt nabycia gruntu = wartosc rynkowa gruntu o takich samych cechach
WOB - koszt wytworzenia cz?sci skladowych = wartosc odtworzeniowa budowli

8.2 Wybor podejscia i melody wyceny
Koszt nabycia gruntu rowny jest wartosci rynkowej gruntu o takich samych cechach. Wartosc
rynkowa^ gruntu okreslono w podejsciu porownawczym metoda korygowania ceny sredniej.
Podejscie porownawcze polega na okresleniu wartosci wycenianej nieruchomosci przy zalozeniu,
ze wartosc ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomosci podobne, ktore byly
przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje si? ze wzgl?du na cechy roznia^ce nieruchomosci
podobne od nieruchomosci wycenianej oraz uwzgl?dnia si? zmiany poziomu cen wskutek upfywu
czasu. Podejscie porownawcze stosuje si?, jezeli sa^znane ceny i cechy nieruchomosci podobnych
do nieruchomosci wycenianej. W operacie zastosowano metod? korygowania ceny sredniej. Polega
ona na okreslaniu wartosci rynkowej wycenianej nieruchomosci na podstawie zbioru co najmniej
kilkunastu nieruchomosci porownywalnych z nieruchomosci^ wyceniana^ ktore byly przedmiotem
transakcji sprzedazy. Do okreslenia wartosci rynkowej nieruchomosci dochodzi si? w drodze
korekty sredniej ceny rynkowej uzyskanej z tego zbioru, wspolczynnikami przypisanymi
odpowiednim cechom rynkowym nieruchomosci wg formuly:

W, = C Z
1=1

U; X P.,

gdzie:
Csr - srednia cena 1 m2 nieruchomosci okreslona na podstawie zbioru
kilkunastu nieruchomosci porownywalnych z nieruchomosci^ wyceniana^
u; - oznacza wielkosc i-tego wspolczynnika odzwierciedlajq.cego wplyw
danej cechy na wartosc nieruchomosci
n - liczba wspolczynnikow odpowiadaja^ca okreslonej wczesniej liczbie
Pu - ilosc jednostek, powierzchnia gruntu nieruchomosci wycenianej [m2].

Koszt wytworzenia cz?sci skladowych nieruchomosci tj. budynkow i budowli okreslono w
podejsciu kosztowym, inctodij kosztow odtworzenia, technikq wskaznikow^. Metoda kosztow
odtworzenia polega na oszacowaniu nakladow (kosztu odtworzenia) jakie nalezaloby poniesc, aby
zbudowac (odtworzyc) obiekt w stanie nowym - analogiczny do wycenianego, przy uzyciu tej
samej technologii, materialow, i organizacji robot, pomniejszaj^c tak oszacowane naklady o
wartosc zuzycia. Stopien zuzycia jest miara^ i wyrazem utraty wartosci budynkow i innych obiektow
budowlanych, wynikaja^cy z ich stanu fizycznego, funkcjonalnego oraz czynnikow
srodowiskowych. Do kosztow odtworzenia zalicza si? rowniez naklady konieczne na urzq.dzenia
towarzyszajce zwia^ane z obiektem, niezb?dne do jego prawidlowego funkcjonowania i
eksploatacji, koszty przygotowania dokumentacji projektowej i nadzoru. Przy uzyciu techniki
wskaznikowej koszty odtworzenia okresla si? na podstawie ilosci jednostek odniesienia dla obiektu
wycenianego oraz ceny wskaznikowej dla jednostki odniesienia. Koszt odtworzenia cz?sci
skladowych szacowanej nieruchomosci oparto na danych i relacjach rynkowych kosztow budowy
oraz wyst?puja^cego zuzycia.
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8.3 Uzasadnienie wyboru przyjftego podejscia i metody wyceny

Przyj^te podejscie i metoda szacowania odpowiada warunkom przedstawionym w art. 153 ust.2 -
ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r. z
pozniejszymi zmianami) oraz jest zgodne z Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia
2004 w sprawie wyceny nieruchomosci i sporza^dzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz.
2109 z pozniejszymi zmianami). Wyboru wlasciwego podejscia oraz metody i techniki szacowania
dokonano uwzgl^dniaja^c w szczegolnosci: eel wyceny, rodzaj i polozenie nieruchomosci, funkcje
wyznaczona dla niej w planie miejscowym, stopien wyposazenia w urzajizenia infrastruktury
technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dost^pne dane o cenach i cechach nieruchomosci
podobnych.
Zgodnie ze standardem KSWP1 ,,Wartosc rytikowa i wartosc odtworzeniowa" w szczegolnych
przypadkach, przy uwzgle^dnieniu rodzaju nieruchomosci, celu wyceny i stanu rynku nieruchomosci,
wartosc odtworzeniowa otrzymana w wyniku zastosowania podejscia kosztowego moze stanowic
substytut wartosci rynkowej, jezeli realizacja metod i procedur przewidzianych dla tego podejscia
oparta bqdzie na danych i relacjach rynkowych, zarowno w odniesieniu do wartosci rynkowej
gruntu jak i kosztow budowy oraz wyst^pujqcego zuzycia. Przyje^cie wartosci odtworzeniowej jako
substytutu wartosci rynkowej dotyczy nieruchomosci zabudowanych oraz nieruchomosci z innymi
odtwarzalnymi cze^sciami skladowymi. Dotyczyc to moze wycen do celow rynkowych (np. sprzedaz,
apart) nieruchomosci nie wystejjujacych lub rzadko wystejntjqcych w obrocie rynkowym, dla
ktorych nie ma wystarczajqcej liczby danych rynkowych do okreslenia wartosci rynkowej.
Warunkiem koniecznym jest przyje^cie do wyceny gruntu i oraz zuzycia jego cze^sci skladowych
parametrow opartych o dane rynkowe
Oszacowano wartosc rynkowa^ przedmiotu wyceny dla aktualnego sposobu uzytkowania przy
zalozeniu, ze wartosc rynkowa nieruchomosci stanowi najbardziej prawdopodobna^ jej cen^
mozliwa^ do uzyskania na rynku, ustalona z uwzgl^dnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy
spehiieniu nast^puja^cych warunkow :
a) strony umowy sâ  od siebie niezalezne i nie dzialaja. w sposob racjonalny, nie kieruja^c si?

szczegolnymi motywami
b) maja^ stanowczy zamiar zawarcia umowy
c) sâ  swiadome wspolistnieja^cych okolicznosci majajcych wplyw na wartosc nieruchomosci
d) nie dziaiaja^w sytuacji przymusowej
e) uprynaj okres niezb^dnego wyeksponowania nieruchomosci na rynku, przy zastosowaniu

odpowiedniej reklamy
f) uplyna^ czas potrzebny do wynegocjowania warunkow

9. OBLICZENIE WARTOSCI NIERUCHOMOSCI

9.1 Okreslenie wartosci rynkowej gruntu

Z przeprowadzonej analizy sprzedazy przyj^to n/w nieruchomosci gruntowe niezabudowane do
porownania z nieruchomosci^ wycenian^.

LP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ObrQb
Centrum
Nowy zdroj
Nowy Zdroj

Nowy Zdroj

Sokotowka

Nowy Wielistaw

Nowy Wielistaw

Piekielna Gora

Centrum

Pdm2

819

30254

3131

16756

2585

1328

664

1103

850

Data

17-sty-ll

25-sty-ll

27-sty-ll

17-lut-ll

04-mar-ll
19-kwi-ll

07-cze-ll
17-cze-ll
27-cze-ll

Ct

78145
4 991 870

156 550
1 314 000

83400
100 000
85000
51200

120 000

Cj
95,00

165,00
50,00
78,00
32,00
75,00

128,00
46,00

141,00

Csprow.

95,00

165,00

50,00

78,00

32,00

75,00

128,00

46,00

141,00
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10

11
12

13
14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

Nowy Zdroj

Nowy Zdroj

Sokotowka

Centrum

Nowy Wielistaw

Centrum

Sokotowka

Centrum

Nowy Zdroj

Nowy Zdroj

Nowy Zdroj

Nowy Zdroj

Nowy Zdroj

Nowy Zdroj

Nowy Zdroj

Nowy Zdroj

Nowy Zdroj

Nowy Zdroj

Nowy Wielistaw

Nowy Wielistaw

Nowy Wielistaw

Nowy Zdroj

Centrum

Nowy Zdroj

958

1536

6340

936
2025

548

2039

893

1599
1519

3299

2634

2431

2030

1804

1925

1539

1626

5967

2704

2325

1548

1035
1583

02-wrz-ll

28-paz-ll

10-lis-ll

05-sty-12

17-lut-12

21-lut-12

16-mar-12

27-gru-12

27-gru-12

27-gru-12

27-gru-12

27-gru-12

27-gru-12

27-gru-12

15-sty-13

15-sty-13

15-sty-13

23-sty-13

29-mar-13

05-kwi-13

19-kwi-13

08-paz-13

14-lis-13

02-gru-13

68000

115 072

247 260

90000

90000

50000

150 000
56667

83821

69106

221 138

176 667

162 602

135 772

156 073

174 900
81300

73983

140 000

135 000

85000

70000

124 200

100 000

71,00

75,00

39,00

96,00

44,00

91,00

74,00

63,00

52,00

45,00

67,00

67,00

67,00

67,00

87,00

91,00

53,00

46,00

23,00

50,00

37,00

45,00

120,00

63,00

Cmin

Cmax
Csr
Wd
Wg

71,00

75,00

39,00

96,00

44,00

91,00

74,00

63,00

52,00

45,00

67,00

67,00

67,00

67,00

87,00

91,00

53,00

46,00

23,00

50,00

37,00

45,00

120,00

63,00

23,00

165,00
71,00
0,324
2,324

Zestawienie cech nieruchomosci wycenianej i nieruchomosci o cenie Cmin i Cmax.

Cechy Rynkowe

1. Lokalizacja (strefa)

2. Dostepnosc komunikacyjna

3 . Uwarunkowania planistyczne,

atrakcyjnosc inwestycyjna
4. Wielkosc, ksztalt,
war.topograf.

5. Uzbrojenic

Wyceniana nieruch.

1

przecietna
1

przecietna

1
przecietne

1
przecietne

2

pelne

nieruchomosc o
cenie min.

1
przecietna

2
dobra

1
przecietne

1
przecietne

1

niepelne

nieruchomosc o
cenie max.

3
b.dobra

3
b.dobra

3
b.dobre

3
b.dobre

2

pelne
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Obliczenie sredniei wartosci rynkowei 1 m2 pow. uzytkowej wycenianei nieruchomosci

Atrybuty

1 . Lokalizacja (strefa)

2. Dostejmosc komunikacyjna
3. Uwarunkowania planistyczne
4. Wielkosc, ksztaft, war.topogr.
5. Uzbrojenie
Razem
Cena srednia

Cena srednia skorygowana

Waga
[%]

30

20

20

20

10

100

zl/m2
zVm2

Zakres wspolczynnikow

Wd
0,097
0,065
0,065
0,065
0,032

0,324

Wg
0,697
0,465
0,465
0,465
0,232

2,324

Obliczenie
wspolczynnika

0,097
0,065
0,065
0,065
0,232
0,524

71

37,2

Obliczenie wartosci rynkowej prawa wlasnosci nieruchomosci gruntowej
WGR = 12 971 m2 x 37,2 zl/m2 = 482 521,- zl

przyj^to w zaokra^gleniu: WGR = 483 000,- zl
slownie: czterysta osiemdziesiat trzy tysia^ce zlotych.
9.2 Okreslenie wartosci odtworzeniowej czesci skJadowych nieruchomosci
Wartosc odtworzeniowa^ budynkow i budowli okreslono w zala^czonych kartach wyceny
stanowia^cych integralny zalqcznik niniejszego operatu szacunkowego, zalajczniki nr 1.1 - nr 1.4
Wartosc budynkow ustalono technika^ wskaznikowa^ elementow scalonych w oparciu o katalog
,,Scalone normatywy do wyceny budynkow i budowli" wydane przez Warszawskie centrum
Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa ,,WACETOB" Spolka z o.o. Osrodek
Budownictwa i Nieruchomosci Warszawa zeszyt Nr. 106 - poziom cen IV kw.2013 r.

Dla w/w obiektow ceny jednostkowe zostaly sprowadzone mnoznikiem przeliczeniowym dla
realizacji budynku w regionie wojewodztwa dolnosla^skiego orientacyjny mnoznik
przeliczeniowy wynosi srednio 0,7094-0,7725.
Biora^c jednak pod uwag§ lokal rynek szczegolnie w zakresie zatrudnienia wskaznik ten dla
regionu klodzkiego (powiat klodzki) przyj^to w wysokosci 0,750.
Koszt dokumentacji i nadzoru przyj^to dla buynkow i budowli w wysokosci 3,0%.
Obliczenia wartosci odtworzeniowej czesci skladowej nieruchomosci przedstawiono na kartach
wycen poszczegolnych obiektow stanowia^cych zalajczniki do niniejszego operatu szacunkowego.

ZESTAWIENIE WARTOSCI NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ
potozonej w Polanicy-Zdroju, ul. Polna

dz. nr 106/10, nr 106/11 (AM-5) obrgb Nowy Zdroj, KW SW1K 00050650/5
Dzialka nr,. obiekt

Grunt zurbanizowany
Budynek socjalno-warsztatowy

Budynek garazowy

Magazyn sortowania odpadow

Rampa przeiadunkowa

nr 106/10 in r 106/11 opow. 12971 m2

Pu = 645,0 m2

Pu= 268,0m2

Pu = 238,5 m2

1582,6m2

Wartosc rynkowa nieruchomosci

Wartosc [zl]
483 000,-
627 000,-

200 000,-

169 000,-

1 621 000,-

WN = 3 100 ooo,-
Przyjeto wartosc rynkowa^ nieruchomosci:

WN = 3100 ooo,-
Slownie: trzy miliony sto tysi^cy zlotych
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10. WYNIK KONCOWY WYCENY
10.1 Wartosc rynkowa nieruchomosci zabudowanej zostala okreslona wg stanu i wg poziomu cen
na dzien 20 marca 2014 roku w wysokosci:

WN = 3 100 000,-

Slownie: trzy miliony sto tysi^cy ziotych

Wartosc ta nie uwzglednia aktualnych obciazen nieruchomosci hipotekami zapisanymi w
dziale IV ksiegi wieczystej KW SW1K/00050650/5.

10.2 Wartosc rynkowa nieruchomosci zostala okreslona dla aktualnego sposobu uzytkowania,
zgodnego z przeznaczeniem jej w planie zagospodarowania przestrzennego, z uwzgl^dnieniem
stanu technicznego nieruchomosci i mozliwosci jej pelnego zagospodarowania dla aktualnego
sposobu uzytkowania.

10.3 Przy ocenie ryzyka i okreslenia warunkow udzielenia kredytu nalezy brae pod uwage,
biez^cy status finansowy kredytobiorcy, aktualne obciazenia nieruchomosci hipotekami
zapisanymi w dziale IV KW SW1K/00050650/5 oraz mozliwosc biez^cej splaty miesiecznych
rat kredytu wraz z odsetkami z dochodow miesiecznych kredytobiorcy.

10.4. Na dzien wyceny brak ograniczen w rozporza^dzaniu szacowan^ nieruchomoscia^
ktore eliminuja^ mozliwosc przyj^cia w/w nieruchomosci na zabezpieczenie tj.:

- zaj^cie nieruchomosci w trybie egzekucji,
- zakaz zbywania lub obci^zania nieruchomosci na zabezpieczenie roszczen

niepieni^znych lub roszczen w post^powaniu karnym,
- wszcz^cie post^powania wywlaszczeniowego,
- wszcz^cie post^powania scaleniowego lub wymiennego

10.5 Operat szacowania wartosci nieruchomosci ma wyla^cznie znaczenie opiniodawcze i
posilkowe, wartosc szacunkowa nieruchomosci nie moze przesa^dzac o wysokosci udzielonego
kredytu przez bank.

11. UZASADNIENIE WYNIKU WYCENY
11.1 Otrzymany wynik znajduje potwierdzenie w przeprowadzonej analizie rynku, a uzyskane
wartosci zawieraja^ si§ w przedziale cenowym notowanym na rynku lokalnym. Otrzymany wynik
okresla najbardziej prawdopodobna^ cen? mozliwa^ do uzyskania przy sprzedazy przedmiotowego
prawa na wolnym rynku.

11.2 Przedmiotowa nieruchomosc zdaniem sporza^dzajq.cego niniejszy operat szacunkowy wartosci
nieruchomosci moze stanowic przedmiot zabezpieczenia kredytu bankowego. Nalezy jednak
podkreslic, ze czas ekspozycji na rynku podobnego typu nieruchomosci wynosi ponad 36 miesi^cy,

12. KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE

12.1 Oszacowana wartosc rynkowa nieruchomosci nie zawiera obciazenia nieruchomosci
hipotek^ zapisan^ w dziale IV hipoteki, ksiegi wieczystej numer SW1K/00050650/5, ponadto
nie zawiera podatku VAT oraz kosztow transakcji kupna-sprzedazy, kosztow podatkow i
oplat zwiazanych z transakcj^.

12.2 Operat niniejszy wykonano zgodnie z przepisami prawa, standardem zawodowym ,,Wycena
dla zabezpieczenia wierzytelnosci", a takze zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.

12.3 Sporza^dzaj^cy niniejszy operat szacunkowy nie odpowiada za wady ukryte wycenianych
obiektow, ktorych nie mog} stwierdzic przy dokonywaniu wizji lokalnej , ani tez na podstawie
dokumentacji technicznej i prawnej szacowanej nieruchomosci.
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12.4 Operat niniejszy nie stanowi opinii technicznej ani tez ekspertyzy dotycza^cej elementow
konstrukcyjnych budynku oraz elementow robot, ktore w trakcie realizacji ulegly zakryciu a ich
ocena moze bye dokonana po wykonaniu odkrywek.
12.5.Operat niniejszy podlega aktualizacji po uprywie dwunastu miesi^cy od daty sporza^dzenia i
przekazania zleceniodawcy, przy udzielaniu kredytu po tym terminie.
12.6 Operat z wyceny przedmiotowej nieruchomosci nie moze bye publikowany w calosci lub w
czesci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody rzeczoznawcy i bez uzgodnienia z nim tresci i
formy takiej publikacji.
12.7 Operat szacunkowy wykorzystany przez osoby trzecie nie rodzi skutkow prawnych dla autora
opracowania.
12.8 Wykorzystanie wyceny do innych celow niz okreslone w pkt.2 niniejszego operatu jest
niedopuszczalne.
12.9 Sporza^dzaja^cy niniejszy operat szacunkowy oswiadcza, ze nie pozostaje w zadnym stosunku
osobistym i shazbowym z ktorymkolwiek z wlascicieli nieruchomosci, nie jest zatrudniony przez
kredytobiorc?, otrzymuje wynagrodzenie za sporza_dzenie operatu szacunkowego stosownie do
niezb^dnego nakladu czasu pracy i wynagrodzenie to nie jest w zaden sposob uzaleznione od
wartosci szacowanej nieruchomosci.

12.10 Z operatu niniejszego sporza^dzono wyciajj, ktory zostanie przekazany w trybie art. 158
ustawy o gospodarce nieruchomosciami do Wydzialu Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa
Powiatowego w Kfodzku.

12.11 Operat zawiera 23 ponumerowanych stron i zostal sporzajdzony w trzech egzemplarzach
przekazanych: 2 egz. zamawiaja^cemu, 1 egz. w aktach wyceniaja^cego.

Sporza^dzili:

13 .ZAL4CZNIKI

ZALACZNIKNR1.1
ZALACZNIK NR 2 -
ZALACZNIK NR 2.1
ZAL4CZNIK NR 2.2
ZAL4CZNIKNR2.3
ZAL4CZNIKNR3.1
ZAL4CZNIKNR3.2
ZAL4CZNIKNR3.3
ZALACZNIKNR4.1
ZALACZN1KNR4.2
ZAL4CZNIK NR 4.3
ZALACZNIKNR5-
ZALACZNIKNR6-
ZAL4CZNIKNR7-
ZALACZNIKNR8-
ZAL4CZNIKNR9-

Polanica-Zdrqj - 24 marca 2014 roku

- 1.4 Karty wyceny budynkow i budowli
Wydruk z ksi?gi wieczystej SW1K/00050650/5
- Wypis z rejestru gruntow, dz. nr 106/9 (AM-5)
- Wypis z rejestru gruntow, dz. nr 106/10 (AM-5)
- Wypis z rejestru gruntow, dz. nr 106/10 (AM-5)
- Wypis z kartoteki budynkow, dz. nr 106/9 (AM-5)
- Wypis z kartoteki budynkow, dz. nr 106/10 (AM-5)
- Wypis z kartoteki budynkow, dz. nr 106/11 (AM-5)
- Kopia mapy ewidencyjnej 1:1000, nr 106/9 (AM-5)
- Kopia mapy ewidencyjnej 1:1000, nr 106/10 (AM-5
- Kopia mapy ewidencyjnej 1:1000, nr 106/10 (AM-5)
Zaswiadczenie o oddaniu do uzytku obiektu budowlanego
Rysunek pogla^dowy ramy przeiadunkowej
Plan sytuacyjny ramy przetadunkowej
Dokumentacja fotograficzna
Analiza obszarow ryzyka zwia^zanego z wyceniana^ nieruchomosci^.
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