
Lokalstanowiący odrębną nieruchomość
Lokalmieszkalnynr 6 I Konstancin-Jeziorna,ul. Warszawska21D IjJ

1. Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość lokalowa, stanowiąca lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni

użytkowej 69,2 m2 oraz udział w lokalu niemieszkalnym - garażu, z którym to udziałem związane jest prawo do
wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 37.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Warszawskiej 210 w Konstancinie-Jeziornej gmina Piaseczno.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz

części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynoszący 80/10000 (dz.

ewid. nr 16,147,17/8 obręb 01-14).

Dla nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny 6, Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg

Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00429250/2.

Dla nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż wielostanowiskowy, w Piasecznie, IV

Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00430426/7.

Dla nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek przy ul. Warszawskiej 21D, Sąd Rejonowy w

Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00289108/8.

+!. Przedmiot wyceny został szczegółowo opisany w pkt. 6 niniejszego operatu.

2. Zakres wyceny

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości lokalowej, będącej

przedmiotem wyceny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i

urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udziału w lokalu niemieszkalnym - garażu,

z którym to udziałem związane jest prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca postojowego, w stanie

na dzień wyceny.

3. Celwyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb zabycia.

4. Podstawy sporządzenia wyceny

4.1. Podstawy formalne

Zleceniodawca: Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Cędrowski, zgodnie ze zleceniem z dnia 16.10.2015

Wykonawca: Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Joanna Walczyńska

4.2. Podstawy materialno - prawne

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2004

r. Nr 261, poz. 2603, z późno zm.)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późno zm.)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i

sporządzania operatu szacunkowego (tekst jednolity, Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późno

zm.)

4. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych oraz Powszechne Krajowe Zasady Wyceny

opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
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4.3. Źródła danych merytorycznych

1. Weryfikacja księgi wieczystej nr WA5M/00429250/2, WA5M/00430426/7

2. Dane transakcyjne uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie

3. Wizja terenowa przeprowadzona w dniu 30.10.2015 r.

4. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy

5. Informacje uzyskane z własnej analizy rynku lokalnego

6. Literatura branżowa

7. Informacje uzyskane z publikacji specjalistycznych oraz internetu

5. Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości

Data sporządzenia wyceny 02.11.2015 r.

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny 02.11.2015 r.

Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 30.10.2015 r.

Data dokonania oględzin nieruchomości 30.10.2015 r.

6. Opis stanu przedmiotu wyceny

6.1. Stan prawny

Na podstawie księgi wieczystej WA5M/00429250/2 stwierdzono:

Nr KW oraz Sąd prowadzący KW
WA5M/00429250/2

Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Typ księgi Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Wzmianki brak wpisów

Województwo mazowieckie

Powiat piaseczyński

Gmina Konstancin-Jeziorna

Miejscowość Konstancin-Jeziorna

Dzielnica

Lokal

Identyfikator lokalu

Ulica Warszawska

Numer budynku 21D

Numer lokalu 6

Przeznaczenie lokalu lokal mieszkalny
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Opis lokalu

pokój: 3 izby

kuchnia: 1 izba

łazienka: 1 izba

wc: 1 izba

przedpokój: 1 izba

loggia: 2 izby

Opis pomieszczeń przynależnych
._---_ ..._ ..__ ...__ ..._------_. __ ._.

Kondygnacja 2,0

Przyłączenie - nr KW WASM/00289108/8

Odrębność tak ._----_._--_ .._--_._----
Obszar 69,20 m2

Wzmianki brak wpisów

Rodzaj prawa udział związany z własnością lokalu

Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej,

którą stanowi grunt oraz części budynku i

urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku

właścicieli lokali

80/10000

Nr księgi wieczystej WASM/00289108/8

Wzmianki brak wpisów

Wielkość udziału 1/1

Rodzaj wspólności wspólność ustawowa majątkowa małżeńska

Właściciel Zdzisław Jan Chojnacki, Hanna Chojnacka

Wzmianki brak wpisów

Rodzaj wpisu Ostrzeżenie

Treść wpisu

Ostrzeżenie o toczącej się egzekucji należności pieniężnej z nieruchomości, dla której prowadzona jest
niniejsza księga wieczysta, należącej do dłużników: Hanny Chojnackiej i Zdzisława Chojnackiego - na zasadach
wspólności ustawowej małżeńskiej, na wniosek wierzyciela: Banku Spółdzielczego w Koronowie, prowadzonej

przez komornika sądowego przy sądzie rejonowym w Piasecznie - Ł. Wojak (sygn. akt km 73/15) na podstawie

tytułu wykonawczego: bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 26-08-2014 r., sygn. akt nr 43a/1212433/2013

zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 30-12-2014r., postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Wydział XII Cywilny z dnia 18-12-2014r., sygn. akt XII co 10269/14 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia

30-12-2014 r.

Nazwa: Bank Spółdzielczy w Koronowie.

Rodzaj wpisu Ostrzeżenie

Treść wpisu---_._-----_ .._--_.__ ._----_._-_._._----_. __._._---
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Ostrzeżenie o ogłoszeniu upadłości:

- Hanny Chojnackiej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego;

- Zdzisława Chojnackiego nieprowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku

upadłego;

którzy są współwłaścicielami nieruchomości, dla której prowadzona jest niniejsza księga wieczysta w udziale

1/1 we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Wzmianki brak wpisów

Treść hipoteki (roszczenia):

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna kaucyjna; suma: 50000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł); odsetki:

zmienne; wierzytelność: kredyt, odsetki i inne należności uboczne wynikające z umowy kredytu nr 24 1500

1360 5313 6001 1006 0000 z dnia 2006-02-10; termin zapłaty: 2026-02-10; wierzyciel: Kredyt Bank Spółka

Akcyjna Oddział Bydgoszcz z siedzibą w Warszawie.

Treść hipoteki (roszczenia):

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna kaucyjna; suma: 602256,00 (słownie: sześćset dwa tysiące dwieście

pięćdziesiąt sześć zł); odsetki: zmienne; wierzytelność: kredyt, odsetki i inne należności uboczne wynikające z

umowy kredytu nr 24 1500 1360 5313 6001 1006 0000 z dnia 2006-02-10; termin zapłaty: 2026-02-10;

wierzyciel: Kredyt Bank Spółka Akcyjna Oddział Bydgoszcz z siedzibą w Warszawie.

UWAGI:

Brak.

Szczegółowe zapisy księgi wieczystej nr WA5M/00429250/2 oraz WA5M/00430426/7 umieszczono

w załqcznikach.

6.2. Położenie i sąsiedztwo przedmiotu wyceny

Powiat piaseczyński leży w centralnej części województwa mazowieckiego. Od północy graniczy z Warszawą, od

wschodu przez Wisłę z powiatem otwockim, od południa z powiatem grójeckim, a od zachodu z powiatem

pruszkowskim.

W skład powiatu wchodzi sześć gmin: Góra Kalwaria, Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Prażmów i

Tarczyn.

Miasto Konstancin-Jeziorna położone jest na styku Równiny Warszawskiej i Doliny Środkowej Wisły, nad rzeką

Jeziorką oraz jej dopływem, Małą.

Od południa i wschodu otoczone jest kompleksem lasów Chojnowsko-Słomczyńskich, a od północy styka się z

Lasem Kabackim. Dużą część samej miejscowości również pokrywają tereny leśne. Na południe od Konstancina-

Jeziorny rozciągają się tereny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w których wydzielono kilka rezerwatów

przyrody - m.in. Skarpa Oborska (15 ha), Obory (44 ha), Łęgi Oborskie (48 ha), Łyczyńskie Olszyny (25 ha).

Konstancin posiada wybitne walory uzdrowiskowe, jako jedyne uzdrowisko w województwie mazowieckim w

bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy ze względu na złoża wód leczniczych i charakterystyczny klimat związany z

otaczającymi go kompleksami lasów sosnowych.

Jest miejscem wydobycia ciepliczych wód mineralnych, wykorzystywanych w uruchomionej w 1979 r. tężni
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solankowej.

W mieście, w ramach Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z 0.0. funkcjonują obiekty uzdrowiskowe i sanatoryjne:

"Biały Dom", "Przy Źródle", Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital Rehabilitacji Neurologicznej, a także

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa, w którym leczy się schorzenia kręgosłupa i narządów ruchu,

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji.

Główne dzielnice miasta to:

Klarysew - graniczący z Warszawą

Jeziorna - część centralna, tu znajdują się siedziba władz gminy i komisariat policji - ze względów

. historycznych czasem nazywana także Jeziorną Królewską

Mirków - osiedle bloków mieszkalnych skupione wokół fabryki papieru

Konstancin - główna cześć uzdrowiskowa o niskiej, willowej zabudowie

Grapa - osiedle bloków mieszkalnych

Skolimów

Na północ od Konstancina-Jeziorny rozciąga się teren Lasu Kabackiego i Parku Kultury w Powsinie. Na prawym

brzegu Jeziorki, między terenami przemysłowymi w Mirkowie a wsiami nadwiślańskimi położone są łęgi,

natomiast po południowej stronie Al. Wojska Polskiego - podmokłe łąki, przechodzące w kompleks lasów

Chojnowsko-Słomczyńskich. Tereny Konstancina i Skolimowa są gęsto zadrzewione.

Na terenie miasta krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: nr 724 (Warszawa - Góra Kalwaria) oraz nr 721

(Duchnów - Nadarzyn).

Miasto posiada stałe połączenia autobusowe z pobliskim Piasecznem oraz Warszawą obsługiwane przez ZTM:

linie nr 710, 724, 742, 700, 139, NSO.

Dodatkowo realizowane są połączenia autobusowe, obsługiwane przez PKS oraz przewoźników prywatnych,

łączące miasto z Warszawą, Piasecznem oraz Górą Kalwarią.

Przez Jeziornę przebiega także niezelektryfikowana towarowa bocznica kolejowa łącząca Okęcie przez

Piaseczno z Elektrociepłownią Siekierki.

Konstancin-Jeziorna to obecnie jedno z najmodniejszych miejsc, z nowoczesnymi osiedlami domów

wielorodzinnych, osiągających na wolnym rynku wygórowane ceny.

Wielu mieszkańców to przedstawiciele tzw. "warszawskiej elity" - artyści, politycy, wysocy urzędnicy

państwowi, generalicja, biznesmeni, architekci, prawnicy i lekarze.

str. 8


