
1. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

1.1. OPIS NIERUCHOMO ŚCI 

1.1.1. Położenie: Złotniki, ul. Obornicka 11, 13.

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. Oznaczenie wg ewidencji gruntów:

Województwo - wielkopolskie wielkopolskie wielkopolskie wielkopolskie
Powiat - poznański poznański poznański poznański
Jednostka ewid. - Suchy Las Suchy Las Suchy Las Suchy Las
Obręb - Złotniki Złotniki Złotniki Złotniki
Arkusz mapy nr - 7 7 7 7
Działka nr - 284/1 284/3 284/4 284/7
Powierzchnia - 0,2163 ha 0,0163 ha 0,0136 ha 0,1517 ha
KW - PO1P/00033832/5 PO1P/00033832/5 PO1P/00033832/5 PO1P/00033832/5

1.1.3 Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana.
Nieruchomość jest zabudowana trzema budynkami jednorodzinnymi, wolnostojącymi oraz budynkiem garażu
wolnostojącego. Nieruchomość  składa się z dwóch prostokątnych działek (nr 284/1 i 284/7) zabudowanych
wymienionymi budynkami oraz z dwóch działek (nr 284/3 i 284/4) o kształcie wąskiego pasa (szerokość ok.
3m)  położonych  od  strony  ul.  Obornickiej  i  przeznaczonych  w  miejscowym  planie  zagospodarowania
przestrzennego pod jej pas drogowy. Łączny kształt nieruchomości jest zbliżony do prostokąta, ukształtowanie
terenu jest płaskie. Działka nr 284/7 posiada ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych w granicy
południowej  oraz  od  frontu.  W  pozostałej  części  nieruchomość  nie  jest  ogrodzona.  Dojazd  do  dwóch
budynków mieszkalnych na działce 284/7 jest zapewniony przez bramę dwuskrzydłową z furtką, konstrukcji
stalowej z wypełnieniem z siatki stalowej. Do budynku mieszkalnego z garażem na działce 284/1 prowadzi
brama dwuskrzydłowa konstrukcji drewnianej. Część  niezabudowana jest pokryta częściowo starodrzewem
iglastym i krzewami ozdobnymi. Przez część frontową działek 284/1 i 284/7, równolegle do granicy od strony
ul.  Obornickiej,  biegnie  napowietrzna  linia  elektroenergetyczna  niskiego  napięcia.  Uzbrojenie:  sieć
energetyczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacja - zb.
Opis budynków:
Budynek  mieszkalny jednorodzinny,  wzniesiony  w  latach  90-tych  XX  w.,  murowany  -  wykonany  w
technologii  tradycyjnej, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym,  bez podpiwniczenia,  z dachem
stromym – dwuspadowym, krytym dachówką. Powierzchnia użytkowa – 110,40 m².
Budynek  mieszkalny jednorodzinny,  wzniesiony  w  latach  60-tych  XX  w.,  murowany  -  wykonany  w
technologii tradycyjnej, wolnostojący, piętrowy, całkowicie podpiwniczony, z dachem płaskim. Powierzchnia
użytkowa – 117,15m
Budynek  mieszkalny jednorodzinny,  wzniesiony  w  latach  80-tych  XX  w.,  murowany  -  wykonany  w
technologii tradycyjnej, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony, z
dachem stromym – dwuspadowym. Powierzchnia użytkowa – 227,55 m².
Budynek garażu wolnostojący. Powierzchnia użytkowa – 26,00 m².

1.2. CEL WYCENY
Określenie wartości rynkowej dla potrzeb opisu i oszacowania przez komornika sądowego. 



1.3. WARTO ŚĆ NIERUCHOMO ŚCI:

Określona wartość  rynkowa  nieruchomości  zapisanej  w KW nr  PO1P/00033832/5 jako przedmiotu  prawa
własności, bez uwzględnienia prawa służebności, wg stanu na dzień oględzin:

W = 2 039 000 zł
Słownie: dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy złotych

W tym określona wartość rynkowa prawa własności gruntu:

WG = 756 100 zł
Słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych

Określony  wpływ  prawa  służebności  gruntowej  na  wartość  rynkową  nieruchomości  zapisanej  w  księdze
wieczystej KW PO1P/00033832/5:

WS = 2 300 zł
Słownie: dwa tysiące trzysta złotych

1.4. DATA, NA KTÓR Ą OKREŚLONO WARTO ŚĆ PRZEDMIOTU WYCENY: 15.02.2012 r.

1.5. DATA SPORZĄDZENIA: 15.02.2012 r.

2. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMO ŚCI

7.1. OPIS WYCENIANEJ NIERUCHOMO ŚCI

Lokalizacja ogólna

Gmina Suchy Las1 znajduje się  na północ od granic miasta Poznania,  stolicy województwa wielkopolskiego. Przez
Gminę przebiega trasa krajowa nr 11, prowadząca z Poznania do Koszalina. Te dwa czynniki determinują w wielkim
stopniu lokalny rozwój  i  jego główne kierunki.  Gmina składa się  obecnie z dziewięciu jednostek pomocniczych –
czterech  osiedli:  Suchy  Las,  Biedrusko,  Złotniki  –  Osiedle,  Osiedle  Grzybowe  oraz  pięciu  sołectw:  Chludowo,
Golęczewo,  Zielątkowo,  Złotkowo,  Złotniki  –  Wieś.  Suchy  Las  jest  Gminą  malowniczą,  nowoczesną  i  prężnie
rozwijającą się, przez co przyciąga zarówno inwestorów, jak i osoby chcące osiedlić się z dala od miejskiego zgiełku. 

Źródło:www.gminy.pl.

1 WWW.portal.suchylas.pl



Źródło: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/

Lokalizacja szczegółowa

Nieruchomość  jest położona w Złotnikach przy ul. Obornickiej 11, 13, w odległości 5 km na północ od Poznania,  
w pobliżu skrzyżowania ul. Obornickiej i Łagiewnickiej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna Złotnik
i  ogrody działkowe.  Nieruchomość  posiada bezpośredni  dostęp do drogi  publicznej. Dojazd jest  zapewniony ulicą
Obornicką o nawierzchni asfaltowej (droga krajowa nr 11 Poznań – Piła), o średnim natężeniu ruchu drogowego.

Widok nieruchomości na ortofotomapie.

Źródło: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/

Teren nieruchomości



Dokumentacja fotograficzna

Ulica dojazdowa

  

Otoczenie

  

  

  

   



Opis nieruchomości

Nieruchomość  jest  zabudowana  trzema  budynkami  jednorodzinnymi,  wolnostojącymi  oraz  budynkiem  garażu
wolnostojącego.  Nieruchomość  składa  się  z  dwóch  prostokątnych  działek  (nr  284/1  i  284/7)  zabudowanych
wymienionymi  budynkami  oraz z dwóch działek (nr 284/3 i  284/4) o kształcie  wąskiego pasa (szerokość  ok.  3m)
położonych od strony ul. Obornickiej i przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
jej pas drogowy. Łączny kształt nieruchomości jest zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu jest płaskie. Działka
nr  284/7  posiada  ogrodzenie  z  siatki  stalowej  na  słupkach  stalowych  w granicy  południowej  oraz  od  frontu.  W
pozostałej części nieruchomość nie jest ogrodzona. Dojazd do dwóch budynków mieszkalnych na działce 284/7 jest
zapewniony przez bramę dwuskrzydłową z furtką, konstrukcji stalowej z wypełnieniem z siatki stalowej. Do budynku
mieszkalnego  z  garażem  na  działce  284/1  prowadzi  brama  dwuskrzydłowa  konstrukcji  drewnianej.  Część
niezabudowana jest pokryta częściowo starodrzewem iglastym i krzewami ozdobnymi. Przez część frontową  działek
284/1 i 284/7, równolegle do granicy od strony ul. Obornickiej, biegnie napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego
napięcia.

Uzbrojenie: 
• sieć energetyczna,
• sieć wodociągowa,
• sieć gazowa,
• kanalizacja - zb.

Budynek mieszkalny położony na dz. nr 284/1 

Dokumentacja fotograficzna

Elewacja 

  

    

Parter

  



    

  

   

  

Przyziemie

   



     

    

Opis ogólny 
Budynek  mieszkalny  jednorodzinny,  wzniesiony  w  latach  80-tych  XX  w.,  murowany  -  wykonany  w  technologii
tradycyjnej, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony, z dachem stromym –
dwuspadowym. Powierzchnia użytkowa – 227,55 m².
Powierzchnię użytkową  określono na podstawie pomiaru dokonanego podczas oględzin nieruchomości w związku z
brakiem aktualnej dokumentacji technicznej budynku.

Opis konstrukcyjno – materiałowy budynku
• ściany murowane z cegły kratówki;
• dach konstrukcji drewnianej;
• strop nad parterem żelbetowy;
• rynny i rury spustowe pcv;
• schody wewnętrzne do piwnicy żelbetowe, na poddasze - brak;
• tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, szpachlowane, malowane farbą emulsyjną;
• tynki zewnętrzne cienkowarstwowe, cokół obłożony klinkierem;
• stolarka okienna PCV z roletami wbudowanymi;
• parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych;
• parapety wewnętrzne z płyty mdf i płytek ceramicznych;
• stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, płytowa;
• drzwi zewnętrzne drewniane;
• okładziny podłogowe : parter - w pokojach parkiet, w pozostałych pomieszczeniach płytki ceramiczne; schody

wewnętrzne obłożone drewnem; przyziemie – w korytarzu wykładzina PCV, w pomieszczeniu gospodarczym i
łazience  płytki  ceramiczne,  w  jednym pokoju  płytki  ceramiczne,  w  jednym pokoju  i  skrytce  wykładzina
dywanowa;

• instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych;
• instalacja wodociągowa;
• instalacja kanalizacyjna do zbiornika bezodpływowego;
• instalacja co z piecem gazowym i grzejnikami stalowymi (z dodatkowym piecem węglowym – obecnie nie

użytkowanym;
• instalacja ciepłej wody użytkowej z bojlera el.

Opis funkcjonalno - użytkowy

Lp. Pomieszczenia Pow. użytkowa

- - [m2]

parter



1. przedpokój 1,60

2. hol 11,95

3. łazienka 7,50

4. pokój 19,20

5. pokój 19,05

6. salon 37,10

7. kuchnia 12,85

8. spiżarnia 2,60

9. komunikacja 5,15
piwnica (h=2,20m)

1. korytarz 6,65
2. pomieszczenie gospodarcze 8,90
3. pokój 51,65
4. korytarz 5,65
5. pomieszczenie gospodarcze 6,20
6. łazienka 5,00
7. pokój 18,95
8. skrytka 7,55

Określenie zużycia funkcjonalnego
Zastosowane w przypadku tego budynku rozwiązania użytkowe nie odbiegają od stosowanych w tego typu obiektach.

Określenie zużycia środowiskowego
W  bezpośrednim  otoczeniu  szacowanej  nieruchomości  nie  znajdują  się,  ani  nie  są  projektowane  uciążliwe  dla
środowiska  zakłady produkcyjne ani  drogi  o bardzo dużym natężeniu ruchu.  Na terenie,  gdzie  zlokalizowana jest
szacowana nieruchomość nie odnotowuje się szczególnie szkodliwego wpływu zniszczonego ekologicznie środowiska
na trwałość obiektów budowlanych i jakość gruntu. 

Określenie zużycia technicznego
•••• Ściany – stan dobry.
•••• Stropy, dach - stan dobry, nie stwierdzono ugięć lub pęknięć.
•••• Stolarka drzwiowa wewnętrzna – stan dobry.
•••• Stolarka okienna -  stan dobry.
•••• Elewacja – stan dobry.
•••• Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – stan dobry.
•••• Tynki wewnętrzne - stan dobry.
•••• Powłoki malarskie – stan dobry.
•••• Okładziny podłogowe – stan dobry.
•••• Instalacje – stan dobry.

Stopień zużycia technicznego określono na 10 %. 

Garaż położony na dz. nr 284/1 (przy budynku mieszkalnym)

Dokumentacja fotograficzna

    

Opis



Budynek garażowy, murowany z elementów drobnowymiarowych. Dach żelbetowy kryty papą. Tynki wewnętrzne i
zewnętrzne cementowo –wapienne, posadzka betonowa, naświetle z luksferów, drzwi garażowe z płyty warstwowej.
Instalacja elektryczna. Powierzchnia użytkowa – 26,00 m2. 

Budynek mieszkalny położony w zachodniej części dz. nr 284/7 (cz. tylna) 

Dokumentacja fotograficzna

Elewacja 

  

  

Parter

    

  

  



  

Poddasze

  

   

  



  

  

Opis ogólny 
Budynek  mieszkalny  jednorodzinny,  wzniesiony  w  latach  90-tych  XX  w.,  murowany  -  wykonany  w  technologii
tradycyjnej,  wolnostojący,  parterowy  z  poddaszem  użytkowym,  bez  podpiwniczenia,  z  dachem  stromym  –
dwuspadowym, krytym dachówką. Powierzchnia użytkowa – 110,40 m².
Powierzchnię użytkową  określono na podstawie pomiaru dokonanego podczas oględzin nieruchomości w związku z
brakiem aktualnej dokumentacji technicznej budynku.

Opis konstrukcyjno – materiałowy budynku
• ściany murowane z pustaków ceramicznych;
• dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką;
• strop nad parterem drewniany;
• rynny i rury spustowe pcv;
• schody wewnętrzne drewniane;
• tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, szpachlowane i z płyty G-K, malowane farbą emulsyjną;
• tynki zewnętrzne cienkowarstwowe, cokół tynkowany;
• stolarka okienna pcv;
• parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych;
• parapety wewnętrzne drewniane;
• stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, płytowa;
• drzwi zewnętrzne warstwowe, typowe;
• okładziny podłogowe – na parterze panele i płytki ceramiczne; na poddaszu – panele, wykładzina dywanowa

płytki ceramiczne; 
• instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych;
• instalacja wodociągowa;
• instalacja kanalizacyjna do zbiornika bezodpływowego;
• ogrzewanie parteru: piec kaflowy; ogrzewanie poddasza – elektryczne;
• instalacja ciepłej wody użytkowej z bojlera el.;
• w budynku znajduje się nieużytkowana instalacja co z piecem gazowym i grzejnikami stalowymi.

Opis funkcjonalno - użytkowy

Lp. Pomieszczenia Pow. użytkowa

- - [m2]

parter

1. salon z aneksem 46,30



2. przedpokój 6,60

3. pomieszczenie gospodarcze 13,00

poddasze

1. korytarz 7,25

2. pokój 11,05

3. łazienka 6,70

4. pokój 8,65

5. pokój 10,85

Określenie zużycia funkcjonalnego
Zastosowane w przypadku tego budynku rozwiązania użytkowe nie odbiegają od stosowanych w tego typu obiektach.

Określenie zużycia środowiskowego
W  bezpośrednim  otoczeniu  szacowanej  nieruchomości  nie  znajdują  się,  ani  nie  są  projektowane  uciążliwe  dla
środowiska  zakłady produkcyjne ani  drogi  o bardzo dużym natężeniu ruchu.  Na terenie,  gdzie  zlokalizowana jest
szacowana nieruchomość nie odnotowuje się szczególnie szkodliwego wpływu zniszczonego ekologicznie środowiska
na trwałość obiektów budowlanych i jakość gruntu. 

Określenie zużycia technicznego
•••• Ściany – stan dobry.
•••• Stropy, stropodach - stan dobry, nie stwierdzono ugięć lub pęknięć.
•••• Pokrycie dachu  – stan dobry.
•••• Stolarka drzwiowa wewnętrzna – stan dobry.
•••• Stolarka okienna - stan dobry.
•••• Elewacja – stan dobry.
•••• Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – stan dobry.
•••• Tynki wewnętrzne - stan dobry.
•••• Powłoki malarskie – stan przeciętny.
•••• Okładziny podłogowe – stan przeciętny, częściowo do remontu.
•••• Instalacje – stan przeciętny.

Stopień zużycia technicznego określono na 10 %. 



Budynek mieszkalny położony we wschodniej części dz. nr 284/7 (cz. frontowa) 

Dokumentacja fotograficzna

Elewacja 
  

  

Parter

  

  

  

  



Piętro

  

  

    

  

  

  



  

Piwnica
  

  

  

Szklarnia przy budynku przy elewacji południowej

Opis ogólny 
Budynek  mieszkalny  jednorodzinny,  wzniesiony  w  latach  60-tych  XX  w.,  murowany  -  wykonany  w  technologii
tradycyjnej,  wolnostojący,  piętrowy,  całkowicie  podpiwniczony,  z  dachem  płaskim.  Powierzchnia  użytkowa  –
117,15m².
Powierzchnię użytkową  określono na podstawie pomiaru dokonanego podczas oględzin nieruchomości w związku z
brakiem aktualnej dokumentacji technicznej budynku.

Opis konstrukcyjno – materiałowy budynku
• ściany murowane z elementów drobnowymiarowych;
• stropodach żelbetowy, kryty papą;
• stropy żelbetowe;



• rynny i rury spustowe pcv;
• schody wewnętrzne żelbetowe obłożone drewnem;
• tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, malowane farbą emulsyjną;
• tynki zewnętrzne cementowo –wapienne, cokół tynkowany i częściowo obłożony klinkierem;
• stolarka okienna drewniana – skrzynkowa (na parterze w wiatrołapie i wc okno drewniane, szklone

pojedynczo, na piętrze jedno okno pcv);
• parapety zewnętrzne z blachy stalowej;
• parapety wewnętrzne zróżnicowane: drewniane malowane olejno, betonowe, z płytek ceramicznych (wc i

łazienka);
• stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, płycinowa, przeszklona;
• drzwi zewnętrzne drewniane;
• okładziny podłogowe – na parterze: parkiet, terakota, płytki ceramiczne; na piętrze: parkiet, terakota; w

piwnicy posadzka betonowa;
• okładziny ścienne: w komunikacji i wiatrołapie – boazeria drewniana; w pomieszczeniach sanitarnych i

miejscowo w kuchni – płytki ceramiczne; w pozostałych pomieszczeniach – farba emulsyjna;
• instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych;
• instalacja wodociągowa;
• instalacja kanalizacyjna do zbiornika bezodpływowego;
• instalacja co z piecem węglowym i grzejnikami żeliwnymi;
• instalacja ciepłej wody użytkowej z bojlera el.

Opis funkcjonalno - użytkowy

Lp. Pomieszczenia Pow. użytkowa

- - [m2]

parter

1. pokój 27,75

2. pokój pod tarasem 19,80

3. wiatrołap 5,00

4. korytarz 4,00

5. kuchnia 10,05

6. wc 2,00

7. komunikacja 3,50

piętro

1. korytarz 4,00

2. łazienka 4,10

3. pokój 13,00

4. pokój 10,85

5. pokój 13,10

pełne podpiwniczenie o wys. 2,0m

Określenie zużycia funkcjonalnego
Zastosowane w przypadku tego budynku rozwiązania użytkowe nie odbiegają od stosowanych w tego typu obiektach.

Określenie zużycia środowiskowego
W  bezpośrednim  otoczeniu  szacowanej  nieruchomości  nie  znajdują  się,  ani  nie  są  projektowane  uciążliwe  dla
środowiska  zakłady produkcyjne ani  drogi  o bardzo dużym natężeniu ruchu.  Na terenie,  gdzie  zlokalizowana jest
szacowana nieruchomość nie odnotowuje się szczególnie szkodliwego wpływu zniszczonego ekologicznie środowiska
na trwałość obiektów budowlanych i jakość gruntu. 

Określenie zużycia technicznego
•••• Ściany – stan dobry.
•••• Stropy, stropodach - stan dobry, nie stwierdzono ugięć lub pęknięć.
•••• Pokrycie dachu, balustrady – stan zadowalający.
•••• Stolarka drzwiowa wewnętrzna – stan przeciętny.



•••• Stolarka okienna: PCV - stan przeciętny, drewniana – do remontu.
•••• Elewacja – stan zadowalający.
•••• Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – stan przeciętny.
•••• Tynki wewnętrzne: stan ogólny przeciętny, na poddaszu widoczne oznaki zawilgocenia na styku sufitów i

ścian.
•••• Powłoki malarskie – stan do remontu.
•••• Okładziny podłogowe – stan do remontu.
•••• Instalacje – stan przeciętny.

Stopień zużycia technicznego określono na 25 %. 


