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Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mleszkalnego nr 37 poło:tonego
we Wrocławiu przy ulicy Zachodniej 20 (ob. 0001 Stare Miasto) 

Okre61enle 
nleruchomołcl: 

Opla nieruchomości: 

Osoby, którym 
przysługują prawa do 
nleruchomollcl: 

Cel wyceny: 

Wartość nieruchomości: 

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

Spóldzlelcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 37 o
powierzchni u:tytkowej 54,30 m2 położonego na V piętrze w budynku
wlelolokalowym przy ul. Zachodniej 20 we Wrocławiu (ob. Stare Miasto). 
Stan prawny lokalu ustalono na podstawie księgi wieczystej nr
WR1K/00258195/6 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Reionoweoo dla Wrocławia - Krzvków. 

Przedmiotowy lokal mieszkalny jest jednym z lokali znajdujących się
w budynku wielorodzinnym przy ul. Zachodniej 20 we Wrocławiu na osiedlu
Boleslawiecko - Kruszwickim. Wyceniany lokal poło.tony jest na V piętrze.
Wejście do lokalu z wewnętrznej klatki schodowej. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono następujące pomieszczenia: 1 pokój, 1 pokój połączony z
aneksem kuchennym, przedpokój oraz łazienka z we. Mieszkanie w pełni
rozkładowe, bez pokoi przechodnich z dobrym doświetleniem światłem
dziennym. Do lokalu przynale:ty balkon. 

Zastosowane rozwlgzanla materiałowo -�kollczenlowe: 
Okładziny ścian: w pokojach i w przedpokoju gładt gipsowa malowana farbą 
emulsyjną; w łazience na całej wysokości płytki ceramiczne; w kuchni w 
miejscach mokrych płytki ceramiczne; 
Podłogi: w pokoju dzieci - panele, w łazience, salonie połączonym z kuchnią 
i przedpokoju - płytki ceramiczne; 
� tynki gładkie, pomalowane farbami emulsyjnymi, w CZfllCi 
podwieszane z płyt GK z wbudowanym olwietleniem;
Smlarka olsleaaa: PCV; 
Slolii!CY drzwiQWii!: drzwi wejściowa wzmocnione, drzwi wawn,trzne -
płycinowe; 
Urz1dzenia I Inne el1m1nw t!Yille zwi§Zane z nleruchomot�ig: w łazience -
kabina prysznicowa, wanna, umywalka i misa usfflpowa, w kuchni meble w 
zabudowie oraz sprzf/t AGD; w przedpokoju szafa w zabudowie, w cslym
lokalu grzejniki stalowe, panelowe; 

Lokal wypoaaiony leet w nutepulace inatalacle:

• wodną z ujęcia miejskiego;
• kanalizację z odprowadzeniem do kolektora miejskiego;
• centralnego ogrzewania - ogrzewanie miejskie; 
• enerqię elekbvczna: 
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Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 37 połotonago 
we Wrocławiu przy ulicy Zachodniej 20 (ob. 0001 Stare Miasto) 

WMD: 

1. Udział 1/2 - Stanisław Mąkosa

2. Udział 1 /2 - Piotr Stanik

Rodzaj wartołcl: Wartość rynkowa 

Data okre61enra 
27 pa.tdziamika 2021 roku 

wartości: 

Data apo�dzenla 
27 pa.tdziernika 2021 roku 

ooeratu: 

Plecąć I podpis 
rzeczoznawcy: 
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Wartość rynkowa spółdzielczego 'Własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 37 polo2:onego 
we Wrocławiu przy ulicy Zachodniej 20 (ob. 0001 Stare Miasto) 

Tabela nr 4. Okrdlenla warto6cl rynkowej apóldzlelczego właanołclowego prawa do lokalu 
I k I 37 m NZ a ne, o nr 

Udział I Nlaruchomołcl przyJtte do por6wnenla 
Udzlll kwoto- --

Wag■ kwoto- wyn■ Nlerucho-
Wl'ocław, Wroclllw, Wroclllw, Atrybut ma6t 

('I,) wy Jad. -,..nl■n• ul. UIDrn■lal ul. Poznańslcll ul, Zachodni• 
■trybu-

Popraw Popraw Ocena ' Poprawtu(a) Ooen■ Ocena 
' -kil -kil -kil 

Data transakcji lub wyceny patdziemlk 2021-03-31 2021-0�14 2021-07-30 2021 

Cena transakcyjna za 1 m2 p.u. lokalu wraz z 8 823,53 zł/m2 8 542,20 � 8 650, 79 zl/m2 

p,zynalainym gNntem 

Cena skorygowana o 'Wlkatnlk wzrostu cen 
za 1 m2 p.u. lokalu wraz z przynale2nym 
gruntem 

9 088,24 zł/m2 8 584,91 złlm2 8 737,30 złlm2 

Stan techniczny 20 399,23 399,23 dobry dobry o
dostate- 399,23 dobry o budynku czny

Standard 
wykończenia 40 
lokalu 

798.48 288,15 doatatec:zny b. dobry -532,30 dobry -266,15 dobry -266,15

Powierzchnia 20 399,23 199,82 powyi:ej powyżej 
o

poniżej -399,24 powyżej D użytkowa 50m2 50m2 40mz 50m2 

Polmenie na kondygnacje kondygna- kondygna- kondygna-
20 399,23 399,23 cje D cje D cje o piętrze po6rednle pośrednie pośrednie pośrednie 

Suma poprawek I,i -532,30 -286,16 -286,15

Wartość poprawiona 1 m2 p.u. budynku /lokalu 
8 555,94 zł/m2 8 318,75 złlm2 8471,15zł/m2 wraz z p,zynalainym gNntem 

Wartość średnia 1 m2 p.u. budynku /lokalu B 448,111 'ZlJrn' wraz z p,zynaletnym gNntem 

* szc:zeg61owa dane o nieruchomościach pl2Yiętych do porćwnanla 111 opisane w bazie danych wyceniającego.

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mleazkalnego 

nr 37 polotonego we Wrocławiu przy ullcy Zachodniej 20 według stanu I poziomu cen z 

dnia sporządzenia operatu szacunkowego wynosi: 

W= 8 448,81 zł/m2 x 54,30 m2 
= zł 

Przyjęto w zaokrąglenlu wartość: zł 

słownie: 

2SIStrona 



Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mleszkalnego nr 37 poło.tonego 
we Wrocławiu przy ulicy Zachodniej 20 (ob. 0001 Stare Miasto) 

15. USTALENIA KOŃCOWE

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 37 

położonego przy ulicy Zachodniej 20 we Wrocławiu (obręb Stare Miasto) według stanu i poziomu 

cen z dnia sporządzenia operatu szacunkowego wynosi: 

 zł 

Słownie: czterysta pl9ćdzlealatt dziewl,ć tyal,cy złotych 

Wtym: 

Lp. Wyazczagólnlanla 

1. Udział 112 - Wiesław Mąkosa

2. Udział 112 - Piotr Stanik

Wartość rynkowa 
wzł 

zł 

zł 

1. Oszacowana wartość rynkowa, dla aktualnego sposobu u:.tytkowania wyżej opisanej 

nieruchomości, w stanie technicznym w jakim znajduje się ona na dzień wyceny jest 

najbardziej prawdopodobną ceną, jaką można uzyskać za nieruchomość w warunkach 

normalnie funkcjonującego rynku nieruchomości na dzień sporządzenia wyceny.

2. Analizując transakcje podobnymi spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali 

mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych na terenie Osiedla 

Bolesławiecka - Kruszwickiego (w ramach zasobu SM Cichy Kącik), biorąc pod uwagę 

stan techniczny budynku, standard wykończenia lokalu, jego powierzchnię u:.tytkową oraz 

połm:enie na piętrze otrzymany wynik zł/m2 według stanu nieruchomości i cen z dnia 

sporządzenia opinii można uznać za realny.

3. Określona wartość przedmiotowej nieruchomości odpowiada pod względem poziomu, 

cenom transakcyjnym kupna - sprzedaży nieruchomości podobnych na badanym rynku 

lokalnym.

4. Przedmiotowa wartość rynkowa ma charakter brutto (zawiera ewentualny podatek VAT), 

przy czym na rynku wtórnym spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych 

ceny netto równają się cenom brutto.


























