
5.3.3.2. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny obejmujące Standardy  Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych oraz
Noty interpretacyjne, zgodnie z uchwałą Rady PFSRM z grudnia 2007 roku.

6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNO ŚCI RZECZOZNAWCY MAJ ĄTKOWEGO

6.1. Data sporządzenia operatu szacunkowego     26 kwietnia 2012 roku
6.2. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny     29 marca 2012 roku
6.3. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny     29 marca 2012 roku
6.4. Data dokonania oględzin nieruchomości     29 marca 2012 roku

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMO ŚCI

7.1. OPIS WYCENIANEJ NIERUCHOMO ŚCI

Lokalizacja

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w centrum miasta Poznania (dzielnica Stare Miasto), przy ul. Błażeja 6A/13.

Poznań  to  dynamiczny  ośrodek  gospodarczy,  akademicki,  naukowy  i
kulturalny.  Według  zewnętrznych  ocen  przeprowadzonych  przez  agencję
ratingową  Moody's  Investors  Service,  pod  względem  wiarygodności  dla
inwestorów  nieznacznie  ustępuje  Warszawie.  W Poznaniu  działa  osiem
państwowych  szkół  wyższych  i  kilkanaście  prywatnych,  kształcących  ok.
133 000 studentów. Na 1 000 mieszkańców przypada 221 studentów - wśród
dużych polskich miast Poznań zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce.

Miasto  podzielone  jest  na  pięć  dzielnic  nie  posiadających  odrębności
administracyjnej  ale  nadal  posiada  część  instytucji  gminnych  oraz
administracji państwowej. 

Tabela. Dzielnice miasta Poznania i ich charakterystyka 

Dzielnic
a miasta

Liczba
ludnoś

ci

Udział w
liczbie

ludności
ogółem (%)

Powierz
chnia 
(km 2)

Udział w
powierzchni
ogółem (%)

Gęstość
zaludnienia
(osób/km2)

Stare
Miasto

161
200

28% 47,1 18% 3 423

Nowe
Miasto

142
200

25% 105,1 40% 1 353

Grunwal
d

125
500

22% 36,2 14% 3 467

Jeżyce 81 300 14% 57,9 22% 1 404
Wilda 63 800 11% 15,0 6% 4 253

Ogółem
574
000

100% 261,3 100%

Źródło:www.wikipedia.pl

Dzielnica  Stare  Miasto to  jedna  z  najludniejszych  dzielnic  Poznania.  Od  1990  roku  nie  posiada  odrębności
administracyjnej.  Granice  dzielnicy  wyznaczają  rozpoczynając  od  strony  zachodniej:  ul.  Obornicka,  ul. Lechicka,
ul. Piątkowska, ul. Księcia Mieszka I, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Roosevelta, Most Dworcowy, ul. Królowej Jadwigi,
most Królowej Jadwigi oraz koryto Warty. Stare Miasto obejmuje następujące obszary, zwyczajowo również  nazywane
dzielnicami: Stare Miasto (w węższym znaczeniu), nazywane również Starówką, Chwaliszewo, Czartoria, Winiary (część),
Winogrady, Wilczak, Szeląg, Piątkowo, Naramowice, Umultowo, Morasko, Radojewo.
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Naramowice - część Poznania w obrębie dzielnicy Stare Miasto, położona na północy miasta. Znajduje się w stadium
rozwoju,  jest  rozbudowywana  o  nowe  osiedla.  Osią  Naramowic  jest  ulica  Naramowicka,  mająca  swój  początek  na
skrzyżowaniu z ul. Słowiańską. 

Lokalizacja oraz otoczenie

Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal, położony jest w strefie pośredniej miasta, na Naramowicach,
przy ul. Błażeja. Jest to ulica utwardzona kostką brukową,  o przeciętnym, lokalnym natężeniu ruchu. Otocznie stanowi
analogiczna  zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna,  jednorodzinna,  tereny  zieleni  oraz  plac  zabaw.  W  niedalekiej
odległości  znajdują  się  również  niezbędne  punkty  usługowe.  Dojazd  do  centrum  przeciętny,  łączność  zapewnia
komunikacja autobusowa.

Poniżej przedstawiono lokalizację na wycinkowej mapie ewidencyjnej.

Źródło:www.city.poznan.pl

Dokumentacja fotograficzna – otoczenie nieruchomości oraz droga dojazdowa
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Stan techniczno-użytkowy budynku

Przedmiotowy  lokal  mieszkalny  zlokalizowany  jest  w  budynku  wielorodzinnym  o  V  kondygnacjach  nadziemnych,
wykonanym w technologii tradycyjnej w 2003 roku. W podziemiu znajdują się indywidualne garaże z dojazdem z ulicy
usytuowanej wzdłuż budynków od strony zachodniej. Od strony wschodniej znajdują się naziemne miejsca parkingowe.
Budynek wyposażony w windę.  Klatki schodowe malowane farbą emulsyjną,  posadzki oraz schody wyłożone płytkami
ceramicznymi,  poręcze  stalowe.  Nie  zauważono   ugięć  ani  zarysowań  stropów,  ściany  bez  zarysowań.  Gospodarka
remontowa budynku prowadzona jest w sposób systematyczny. Budynek w dobrym stanie technicznym.

Budynek jest w pełni wyposażony w instalacje techniczne: 
• wodna,
• kanalizacyjna,
• elektryczna,
• c. o.,
• domofonowa,
• telefoniczna,
• telewizyjna.

Dokumentacje fotograficzna – widok budynku oraz klatki schodowej
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Opis lokalu

Lokal mieszkalny nr 13, o powierzchni użytkowej 97,9 m2 dwupoziomowy, położony na czwartej oraz piątej kondygnacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego o V kondygnacjach nadziemnych. Wejście do lokalu odbywa się z wspólnej klatki
schodowej. Lokal składa się z następujących pomieszczeń:

• salonu,
• trzech pokoi,
• kuchni,
• łazienki z WC,
• WC,
• korytarza.

Na dzień wizji lokalnej, tj. dnia 29 marca 2012 roku, lokal posiadał przeciętny standard wykończenia wnętrz:
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- posadzki:
o salon – płytki ceramiczne,
o pokoje – panele oraz płytki ceramiczne,
o kuchnia – płytki ceramiczne,
o łazienka z WC – płytki ceramiczne,
o WC – płytki ceramiczne,
o korytarz – płytki ceramiczne oraz panele,

- ściany:
o salon  – malowane farbą emulsyjną,
o pokoje –malowane farbą emulsyjną,
o łazienka z WC– płytki ceramiczne, 
o WC – płytki ceramiczne,
o korytarz – malowane farbą emulsyjną,

- sufit:
o salon – sufit podwieszany malowany farbą emulsyjną,
o pokoje – farba emulsyjna,
o kuchnia – farba emulsyjna,
o łazienka z WC – farba emulsyjna,
o WC – farba emulsyjna,
o korytarz – farba emulsyjna.

- drzwi wejściowe – pojedyncze, antywłamaniowe,
- drzwi wewnętrzne – płycinowe, 
- stolarka okienna – PCV,
- parapety – drewniane oraz PCV,
- grzejniki – płytowe z termoregulatorem,
- balustrady na balkonie i tarasie stalowe, malowane; posadzka balkonu oraz tarasu wyłożona płytkami ceramicznymi,
- kuchnia w zabudowie wykonana została z dobrej jakości materiałów,
- w salonie oraz w jednym z pokojów na piętrze znajduje się szafa w zabudowie typu komandor,
- na piętro prowadzą schody o drewniane o konstrukcji stalowej,
- lokal posiada mały balkon oraz na piętrze taras o pow. około 20 m2,
- na ścianach w dwóch pokojach widoczne są ślady wilgoci po zalaniu, z przeciekającego tarasu. Z informacji

uzyskanych od właściciela taras jest już uszczelniony.

Standard lokalu określono jako – przeciętny.

Wyposażenie lokalu w instalacje:
• instalacja elektryczna,
• instalacja wodna,
• instalacja kanalizacyjna,
• instalacja domofonowa.

Lokal wykorzystywany jest zgodnie z jego przeznaczeniem, na cele mieszkalne.

Powierzchnia  użytkowa  lokalu  przyjęta  została  na  podstawie  danych  zawartych  w  księdze  wieczystej
KW PO1P/00186690/4 oraz własnych pomiarów dokonanych w dniu wizji lokalnej.

Dokumentacja fotograficzna  - widok pomieszczeń
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Garaż

Do lokalu przynależy również  garaż  (zamykany bramą  podnoszoną  ręcznie) o powierzchni  16,9 m2 znajdujący się  w
przyziemiu budynku z dojazdem z ulicy usytuowanej wzdłuż budynku od strony zachodniej. 

Dokumentacja fotograficzna 

  

12


