
2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 
 
2.1 Opis stanu  prawnego 

Przedmiotem  opinii jest nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 24 
położony w budynku przy ul. Krakowskiej nr 142 w Andrychowie. Dla nieruchomości 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wadowicach księga wieczysta nr 
KR1W/00056455/1. Lokal obejmuje mieszkanie wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 
81.60m2. Powierzchnia mieszkania w tej wartości wynosi  64,30m2; mieszkanie na 2 piętrze 
budynku.  
Z własnością lokalu związany jest udział 816/21418 w użytkowaniu wieczystym działki 
1610/21, 1610/22 o pow. 0,3822 ha i w częściach wspólnych budynku i urządzenia które nie 
służą wyłacznie do użytku właścicieli lokali, a w szczególności : cztery klatek schodowych, 
trzy pralnie, dwie suszarnie , jedna kotłownia , trzy wymiennikownie co, dwa pomieszczenia 
wc w piwnicach, pieć pomieszczeń wspólnego użytkowania w piwnicach, korytarze w 
piwnicach, a także cztery pomieszczenia gospodarcze na poddaszu.  

 
  
Przedmiotowa działka znajduje się w użytkowaniu wieczystym do 5-12-1989r, i budynek 
stanowi odrębną nieruchomość.  

 
 
Dział III dotyczący ciężarów i ograniczeń zawiera wpisy   

• dożywotnie nieodpłatne użytkowanie lokalu numer 24 przy ul.krakowskiej 142 w 
Andrychowie 

• ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z tej nieruchomości na wniosek wierzyciela 
Elzamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie w sprawie o sygn. 
akt km 288/11 prowadzonej przez komornika sądowego przy sądzie rejonowym w 
Wadowicach Mirosławę Wójcicką. 

• ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości 
objętej tą księgą wieczystą przez komornika sądowego przy sądzie rejonowym w 
Wadowicach - Mirosławę Wójcicką w sprawie km.1157/16 na wniosek wierzyciela 
Dudys Wojciech 
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• do wszczętej egzekucji z nieruchomości, co do której ostrzeżenie zostało wpisane 
pod numerem wpisu 5, przyłączył się kolejny wierzyciel Stuglik Stanisław w 
sprawie prowadzonej pod sygnaturą km 1008/16 

• do wszczętej egzekucji z nieruchomości, co do której ostrzeżenie zostało wpisane 
pod numerem wpisu 5, przyłączył się kolejny wierzyciel kredyt inkaso i 
niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty w Warszawie 
sprawie prowadzonej pod sygnaturą km 703/17 

• do wszczętej egzekucji z nieruchomości, co do której ostrzeżenie zostało wpisane 
pod numerem wpisu 5, przyłączył się kolejny wierzyciel omega wierzytelności 
niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty w Warszawie 
sprawie prowadzonej pod sygnaturą km 704/17 

 
Dział IV dotyczący hipotek zawiera wpis: 

• hipoteka umowna kaucyjna 50.000zł na rzecz Dariusz Rajch  
• Hipoteka przymusowa 95.549,24zł na rzecz Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Chrzanowie Inspektorat w Wadowicach  
• Hipoteka przymusowa 3354,42zł na rzecz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział 

w Chrzanowie Inspektorat w Wadowicach  
 
Badanie księgi wieczystej: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html ............................... 
 
 
Uwaga: 
zapis III działu KW dotyczący dożywotniego nieodpłatnego użytkowania lokalu jest nie 
aktualny. Osoba uprawniona nie żyje.   
 
 
2.2 Opis nieruchomości 
LOKALIZACJA 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Andrychowie, powiat Wadowice. Dojazd z 
Krakowa około 55km na zachód w kierunku Bielska Białej  
Dojazd z Krakowa 60km, z Bielska Białej 35km.  

 
Nieruchomość położona we wschodniej części miasta, w rejonie ulicy Krakowskiej.  
Rejon ten ma charakter komercyjno przemysłowy. W ostatnich latach zdecydowana 
większość inwestycji w mieście zlokalizowana była w tym rejonie.  
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Dojazd jak na planie poniżej, lokalizacja zamarkowana elipsą:  

 

Budynek wzdłuż głównej trasy przelotowej przez miasto ulicy Krakowskiej . Od północy 
budynek graniczy z dużym obiektem fabrycznym, byłą fabryką Wytwórnią Silników 
Wysoko[tężnych.  Po drugiej stronie ulicy Krakowskiej obiekt fabryczny /AZPB i inne/ oraz 
obiekty komercyjne: duże centra handlowe Auchan, Aldi, drobne usługi i handel.   

 
 
Dojazd do budynku: 

  
Z ulicy Krakowskiej. Od strony północnej budynku parking dla mieszkańców.   



W YCENA NIERUCHOMOŚCI  LOKALOW EJ -  KR1W/00056455/1 

 

Właściciel:                                                                                                                                                - 4 -             

 

 

 

 
 
DANE TECHNICZNE BUDYNKU W KTÓRYM ZNAJDUJE SI Ę MIESZKANIE   
Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjjny, podpiwniczony budowany w latach 90 
tych. Składa się z 70 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2141.80m2, dodatkowo 
części wspólne o powierzchni łącznej 534,8m2. Budynek posiada 4 klatki schodowe.    

  
 
 
Konstrukcja: 
- fundamenty betonowe 
- ściany piwnic – beton żwirowy 
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne –  pustak, beton. Z zewnątrz budynek otynkowany 
- stropy wewnętrzne prefabrykowane żelbetowe 
- schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne 
- dach: stropodach płaski pokryty papą 
- tynki wewnętrzne cementowo wapienne 
- podłogi i posadzki w częściach wspólnych – żwirobeton, lastriko, PCV. 
 
Instalacje  
- centralnego ogrzewania zasilana z sieci zewnętrznej  
- kanalizacyjna  
- wodociągowa 
- gazowa 
- energetyczna 
 
Stan techniczny: średni.   
 
 
OPIS MIESZKANIA:  
Piętro: 2 piętro  
Powierzchnia mieszkania:  64,30m2 

Powierzchnia pomieszczeń 
przynależnych:  

17,30m2 

Balkon  Tak     
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Stolarka okienna  Zespolona PCV 

Kuchnia: Jasna 

układ pomieszczeń:  2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka   
Piwnica przynależna Tak  
 
Dokumentacja fotograficzna  

 

 

 

 

 

W pokojach, przedpokoju  
parkiet, w łazience terrakota. 
Ściany malowane, w 
łazience płytki ceramiczne 
starszego typu. 

 
Inne: 
Stolarka drzwiowa typowa, grzejniki CO stalowe. W piwnicy bez okładzin ścian.  
 
Stan techniczny  
Mieszkanie bez remontów w ostatnich latach, za wyjątkiem wymiany pieca gazowego. 
Parkiet miejscowo rozeschnięty, w łazience brak umywalki. Niski standard wykończeń. 
Mieszkanie bez zużycia funkcjonalnego.  
Ogólny stan techniczno użytkowy określam jako średni.   
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RAPORT  Z  OPINII  

 
4.1 Podsumowanie wyników wyceny 

Przedmiotem  opinii jest nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 24 
położony w budynku przy ul. Krakowskiej nr 142 w Andrychowie. Dla nieruchomości 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wadowicach księga wieczysta nr 
KR1W/00056455/1. Lokal obejmuje mieszkanie wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 
81.60m2. Powierzchnia mieszkania w tej wartości wynosi  64,30m2; mieszkanie na 2 piętrze 
budynku.  
Z własnością lokalu związany jest udział 816/21418 w użytkowaniu wieczystym działki 
1610/21, 1610/22 o pow. 0,3822 ha i w częściach wspólnych budynku i urządzenia które nie 
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Przedmiotowa działka znajduje się w użytkowaniu 
wieczystym do 5-12-1989r, i budynek stanowi odrębną nieruchomość.  

Celem  opinii jest określenie aktualnej wartości rynkowego nieruchomości w 
postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym w  Wadowicach Mirosława Wójcicka w sprawie KM 1008/16.  Zakres  
opracowania obejmuje wartość rynkową prawa własności lokalu  wraz z udziałem w 
nieruchomości wspólnej.   

 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości w 
dniu wyceny: 188.000 PLN sto osiemdziesiąt osiem tysięcy 

złotych. 

Obliczona wartość rynkowa jest wartością obliczoną według przeciętnych cen  
sprzedaży podobnych nieruchomości na rynku lokalnym i regionalnym, z uwzględnieniem 
stanu nieruchomości w dniu dokonania oszacowania, jest to najbardziej prawdopodobna 
cena sprzedaży tej nieruchomości.  

 
4.2  Klauzule 

⇒ Niniejszy operat sporządzono zgodnie z przepisami prawa  
⇒ Wycena może być wykorzystana jedynie do celu wymienionego w zamówieniu  
⇒ Ocena stanu technicznego nie stanowi jego ekspertyzy technicznej  
⇒ Wycena ma charakter pomocniczy i nie może decydować o wielkości udzielanego 

kredytu. 
⇒ Obliczona wartość nie obejmuje opłat cywilno prawnych związanych ze sprzedażą 

nieruchomości, w szczególności podatku VAT jeśli wystąpiłaby konieczność jego 
odprowadzenia do organu podatkowego.    

⇒ Obliczona wartość nie zapisów III i IV działu KW.  
⇒ Obliczona wartość nie uwzględnia ewentualnych ograniczeń w dysponowaniu 

nieruchomości wynikających ewentualnych umów najmu, dzierżawy lub 
zameldowania w nim osób.  

 
Wadowice dnia 30-12-2017r .                          na tym wycenę zakończono i podpisano 


