
2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 
 
2.1 Opis stanu  prawnego 

Przedmiotem wyceny  jest nieruchomość położona w Ponikwi , gmina Wadowice, 
objęta księgą wieczystą nr KR1W/00060845/3 obejmującą działki: 

Nr działki  Powierzchnia /m2/  Użytek  Powierzchnia użytku  
1740/4 1857 RV 1857 
1834 536 RIVb 344 
  Ls  192 
1846 1675 Ls  1675 
1822/1 1099 RIVb 388 
  R V 606 
  N 105 
1852/4 1224 RV 1224 
1842/1 788 RIVb 788 
1855/2 991 RIVb 991 
1667/1 775 RIVa 775 
1714/2 829 RV 829 
1737 615 RV 615 
1773/2 653 RIVb 653 

Razem: 11042  11042 
 
Dział I  Księgi Wieczystej dotyczący spisu praw związanych z własnością:  

• brak wpisów 
Dział III księgi wieczystej dotyczący ciężarów i ograniczeń: 

• ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości objętej tą księgą wieczystą przez 
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach – Mirosławę Wójcicką 
w sprawie KM1211/15, na wniosek wierzyciela Józefa Kądzioła 

• do wszczętej egzekucji przyłączył się kolejny wierzyciel Profi Credit Polska S.A z 
siedzibą w Bielsku Białej w sprawie prowadzonej pod sygn. Km252/16 

Dział IV księgi wieczystej dotyczący hipotek: 
• nie zawiera wpisów  

 
2.2 Opis nieruchomości 
Przeznaczenie w planie miejscowym 
W aktualnym planie miejscowym działki posiadają następujące przeznaczenie: 
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Nr działki Powierzchnia Jednostka strukturalna planu 
1740/4 1857 R 
1834 536 R 
1846 1675 R 

1822/1 1099 R 
1852/4 1224 ZL 
1842/1 788 R 
1855/2 991 R 
1667/1 775 ZE 
1714/2 829 R 
1737 615 R 

1773/2 653 R 
Gdzie: 
R – tereny rolne  
Ze – tereny zieleni  
Zl – tereny lasów  
 
LOKALIZACJA  
Nieruchomość w miejscowości Poniekiew, gmina Wadowice. Około 6km na południe od 
Wadowic w kierunku Suchej Beskidzkiej.  

 
 

Dojazd jak na planie poniżej:  
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OPIS PRZEDMIOTOWEGO GRUNTU: 
Lokalizacja, otoczenie: Tereny wiejskie, grunt w kompleksie terenów zielonych,  z dala od 

centrum gminy, z walorami widokowymi. Nie tworzą jednej parceli.   

 
 
 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

Grunt bez zabudowy kubaturowej  
Dojazd do dziełek po gruntach prywatnych, bez 

urządzonych dróg.  
Brak  

Działki nie tworzą jednej parceli, są 
rozproszone, kształt działek nieregularny, 

nachylenie południowe.   

Działka 1714/2,  1737, 1740/4  
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Grunt bez zabudowy kubaturowej  
Dojazd do dziełek po gruntach prywatnych, bez 

urządzonych dróg.  
Brak  

Działki nie tworzą jednej parceli, są 
rozproszone, kształt działek nieregularny, 

nachylenie południowe.   

Działka 1852/4  

 

Grunt bez zabudowy kubaturowej  
Dojazd do dziełek po gruntach prywatnych, bez 

urządzonych dróg.  
Brak  

Działki nie tworzą jednej parceli, są 
rozproszone, kształt działek nieregularny, 

nachylenie południowe.   

Działki 1846, 1842/2, 1773/2, 1834, 1822/1, 
1855/2, 16671 
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4. RAPORT  Z  WYCENY  

 
4.1 Podsumowanie wyników wyceny 

Przedmiotem wyceny  jest nieruchomość położona w Ponikwi , gmina Wadowice, 
objęta księgą wieczystą nr KR1W/00060845/3 obejmującą działki: 1740/4, 1834, 1846, 
1822/1, 1852/4, 1842/1, 1855/2, 1667/1, 1714/2, 1737, 1773/2 o powierzchni łącznej 
1ha10a42m2. Jest to grunt bez zabudowy kubaturowej.  
 Celem  wyceny jest określenie aktualnej wartości rynkowej przedmiotowej  
nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławę Wójcicką w sprawie KMN 1211/15.  
Zakres  opracowania obejmuje wartość rynkową prawa własności gruntu. 

 
 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYCENY 

Wartość rynkowa całej parceli w dniu 
wyceny 

32.200 PLN trzydzieści dwa tysiące dwieście 
złotych.   

• Obliczone wartości rynkowe są wartościami obliczonymi 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  
• Operat nie może być publikowany, udostępniany osobą trzecim bez uzgodnienia z 

autorem  
• 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 uwzględnia ewentualnych ograniczeń w dysponowaniu 
nieruchomości wynikających ewentualnych umów dzierżawy  

 
 
Wadowice dnia 24-04-2017r.                           na tym wycenę zakończono i podpisano 
 


