1.0. DANE FORMALNO - PRAWNE.
1.1 PRZEDMIOT WYCENY
Rodzaj nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 122,82m2
obejmująca działkę nr 12/12 o powierzchni 1021m2, dla
której prowadzona jest Kw BYIB/00093495/1
ul. Skromna 10
Ciele
86-005

Adres nieruchomości
I miejscowość
I kod pocztowy

Nazwa sądu prowadzącego księgę wieczystą
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Centralna Informacja
Ksiąg Wieczystych

Nr księgi wieczystej
I BYIB/00093495/1

1.2 ZAKRES WYCENY.
Zakres wyceny obejmuje następujące składniki nieruchomości:
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym
powierzchni użytkowej 122,82m2, posadowioną na działce nr 12/12 o powierzchni
1021 nr', wg stanu na dzień oględzin i poziomu cen na dzień wyceny.

o

1.3 CEL WYCENY.
Celem wyceny jest określenie udziału ~ wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb
sprzedaży przez Syndyka w postępowaniu upadłościowym.
1.4 DATY ISTOTNE DLA OPERATU.
Data sporządzenia wyceny

12.07.2016

Data, na którą określono wartość
nieruchomości
Data, na którą uwzględniono w
wycenie stan nieruchomości
Data oględzin nieruchomości

12.07.2016

1.5 PODSTAWY OPRACOWANIA
Podstawa
formalna wyceny

20.06.2016
20.06.2016

OPERATU SZACUNKOWEGO

Zleceniodawca:
Magdalena Różycka w upadłości likwidacyjnej
Ul. Gdańska 47 aiS
85-005 Bydgoszcz
Wykonawca:
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego "AREA"
Mirosława Topolewska
Biegły Sądowy
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Podstawy
materialnoprawne wyceny

Źródła danych
merytorycznych

z zakresu wyceny nieruchomości
Przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
Polisa OC Nr SRM 0002831
ul. Mieczykowa 5
85 - 435 Bydgoszcz
1) U stawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. Nr 102, poz. 518 z 23.04.2014r),
2) U stawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. Nr 175, poz. 1361 z 2009 r. , tekstjednolity z późno
zmianami)
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w
sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu
szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z 2004r. z późniejszymi
zmianami),
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 165, poz. 982).
5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 z późniejszymi zmianami),
- Księga Wieczysta BYIB/O0093495/1
- Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony przez
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
- Dokumentacja projektowa Budynku jednorodzinnego
autorstwa
Zakład Usług Projektowo- Budowlanych "ASIA" Krzysztof Malak
Bydgoszcz ul. Karaskowa 17.
- Fragment Dziennika budowy [strona tytułowa i nr 8]
-Oględziny nieruchomości i dokumentacja fotograficzna
-Dane z aktów notarialnych kupna - sprzedaży nieruchomości
zawartych w latach 2015 - 2016 na terenie gminy Białe Błota
uzyskane w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.
- Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - zatwierdzone
Uchwałami Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych jako zasady dobrej praktyki
zawodowej, NI.
- Literatura i normy dotyczące przedmiotu opracowania.

2. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI
2.1. STAN PRAWNY.
KSIĘGA WIECZYSTA
Wyceniana działka
opisana jest w KW BYIB/0009349S/1
prowadzonej
przez Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy.
Ważniejsze zapisy księgi wieczystej z elektronicznego zasobu Centralnej Bazy Danych Ksiąg
Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiono poniżej
KW BYIB/00093495/1
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Dział I Oznaczenie nieruchomości.
Położenie:
Województwo: Kujawsko- pomorskie
Gmina: Białe Błota
Miejscowość: Ciele
Opis i mapa: Działka nr 12/12
Sposób korzystania: teren zabudowy mieszkaniowej, rów
Obszar: - 0,1021 ha
Dział II
Własność - Paweł Ziółkowski udział lh, Magdalena Różycka udział lh
Dział III - inny wpis: w stosunku do Magdaleny Różyckiej nieprowadzącej działalności
gospodarczej ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego.
Dział IV Hipoteki - Hipoteka umowna kaucyjna 483759,28 zł,
wierzyciel hipoteczny: GE MONEY Bank SA
Odpis z Ksiegi wieczystej stanowi załącznik nr 1 do operatu.
Informacja z rejestru gruntów:
REJESTR GRUNTÓW
województwo: kujawsko- pomorskie
Powiat: bydgoski
jednostka ewidencyjna: Białe Błota
obręb: 0002 Ciele
jednostka rejestrowa G.307 ,
działka nr 12/12 powierzchnia 0,1021ha W-0,0045ha, B-0,0976ha; Ciele ul. Skromna 10
kw 93495 , współwłasność: Różycka Magdalena udział 12, Ziółkowski Paweł udział V2
Mapa ewidencyjna stanowi załącznik nr 2 do operatu.
2.2 Decyzje administracyjne i dokumenty zrealizowanej inwestycji:
Projekt Techniczny budynku jednorodzinnego
autorstwa Zakład Usług ProjektowoBudowlanych "ASIA" Krzysztof Malak Bydgoszcz ul. Karaskowa 17.
Fragment dziennika Budowy nr 177/1999 - strona tytułowa. Wpis Pozwolenie na budowę z
dnia 24.09.1999r Nr BUA-7351/177/99
Fragment dziennika Budowy nr 177/1999 - strona 8 , wpis z dnia 20.05.2003r dotyczący
odbioru do użytku części budynku
Fragment Dziennika Budowy oraz rzuty budynku stanowią załączniki nr 3 i 4 do operatu.
2.3. OPIS I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

NIERUCHOMOŚCI.

Nieruchomość jest położona w strefie podmiejskiej Bydgoszczy w Cielu położonym w gminie
Białe Błota . Odległość od Bydgoszczy wynosi około 10km .
Od Urzędu Gminy Białe Błota około 5km
Dojazd do nieruchomości jest drogą gruntową. Odległość od infrastruktury handlowej ,
kościoła wynosi około 2km
od przystanku komunikacji miejskiej, bu sa i przedszkola
wynosi około 300m. Również w tej odległości budowana jest szkoła.
Bezpośrednie
sąsiedztwo
nieruchomości
stanowią
działki
zabudowane
domami
jednorodzinnymi i niezabudowane . Położenie nieruchomości jest korzystne z uwagi na
odległość od Urzędu Gminy Białe Błota oraz odległość od Bydgoszczy.
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Nieruchomość wyceniana obejmuje działkę nr 12/12 o powierzchni 1021m2 na której znajduje
się budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący wykonany w technologii tradycyjnej.
Teren nieruchomości stanowi działka o kształcie regularnym. Działka nr 12/12 posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Teren nieruchomości jest ogrodzony. Ogrodzenie od frontu - stanowi brama drewniana oraz
ogrodzenie z elementów betonowych. Ogrodzenie pozostałe siatka stalowa na słupkach
stalowych.
Dostępne uzbrojenie techniczne nieruchomości
stanowi: sieć wodociągowa, zbiornik
ścieko
, sieć ener etyczna, sieć kanalizacyjna, sieć azowa.

[Google.gov.pl]

2.4. OPIS BUDYNKU.
BUDYNEK MIESZKALNY
Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia całkowita
Kubatura

122,82m2
103,27m2
139,17m2
374,32m3

Zestawienie funkcji i powierzchni budynku mieszkalnego
Lp

POMIESZCZENIE

1.

sień
przedpokój
sypialnia
łazienka
sypialnia
pokój dzienny
kuchnia
Poddasze[pokoje, hall, łazienka]

7,29
1,36
10,34
6,77
14,74
33,09
9,70
39,53

Razem

122,82

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

POW.M2
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Powierzchnie określono zgodnie z dokumentacją projektową.
Budynek jest parterowy, nie podpiwniczony bez garażu.
Opis budynku mieszkalnego
Technologia wykonania
bud.
Fundamenty
Ściany zewnętrzne

Tradycyjna, murowana.
Ławy fundamentowe - żelbetowe, ściany fundamentowe z
bloczków betonowych.
Sciany zewnętrzne - dwuwarstwowe, murowane; gazobeton
gr. 24cm, styropian .

Ściany wewnętrzne

Murowane z gazobetonu

Dach

Konstrukcja drewniana, - wiązary krokwiowo- jętkowe. Krokwie
na ścianach zewnętrznych oparte na murłatach.

Pokrycie dachu

Dach kryty blachą trapezową.
Rynny i rury spustowe z pcv
Strop drewniany
Okna drewniane wykazujące zużycie czasowe.
Drzwi wejściowe drewniane, wewnętrzne typu Porta i płytowe
Elektryczna, wodna, kanalizacyjna. W salonie jest kominek z
rozprowadzeniem na pozostałe pomieszczenia.
Podgrzewacz przepływowy wody w kuchni, w łazience bojler
elektryczny.
Tynk mineralny na siatce malowany.
Taras wyłożony płytkami. Wejście do budynku- schody
betonowe.
Parkiet, wykładzina dywanowa, płytki w kuchni, sieni,
łazienkach
Sufity: płyty OSB, panele; ściany malowane, tapety i panele
Urządzenia sanitarne w budynku o typowym standardzie.
Budynek wybudowany w latach 1999- 2000r.
Technologia wykonania budynku typowa, murowany.
Układ funkcjonalny i standard wykończenia budynku odpowiada
aktualnym trendom aranżacji wnętrz, pomieszczenia główne:
salon, kuchnia holI są przestronne. Architektura budynku jest
typowa. W pokoju dziennym jest kominek z rozprowadzeniem
na pomieszczenia budynku. W budynku występują elementy nie
wykończone np. ościeżnice, fragmenty ścian np. w kuchni, na
poddaszu. Budynek wykazuje naturalne zużycie czasowe. Do
budynku przylega taras o powierzchni 31m2, wyłożony płytkami
Standard wykończenia budynku przeciętny.

Strop
Stolarka okienna
Stolarka drzwiowa
Rodzaj instalacji
wewnętrznych

Wykończenie
zewnętrzne
Wykończenie podłóg
Wykończenie ścian
Osprzęt sanitarny
Inne uwagi na temat
budynku

2.5 ZAGOSPODAROWANIE

DZIAŁKI

Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny, parterowy jednorodzinny, wolnostojący,
teren działki obejmuje powierzchnię 1021m2. Teren działki jest zagospodarowany zielenią
ogrodową. Na terenie ogrodu znajdują się elementy małej architektury. Teren ogrodu na
dzień oględzin nie jest na bieżąco pielęgnowany.
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