Sygn. akt Km 30678/15

Biuro wyceny i zarzqdzania nieruchomosciami
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OPERAT SZACUNKOWY
Okreslenie wartosci rynkowej prayva wlasnosci

nieruchomosci gruntowej niezabudowanej

Przedmiot wvcenv:

Niezabudowana nieruchomosc gruntowa oznaczona jako:
dzialka gruntu nr 98/5 o powierzchni 2437
Miejscowosc Byszewy. Gmina Nowosolna.

Powiat lodzki wschodni. Wojewodztwo iodzkie.
KWLDlM/00216901/7.

Autor wvcenv;

Agata Pakulska
Rzeczoznawca majqtkowy ds. szacowania nieruchomosci

Uprawnienia zawodowe nr 5555 nadane przez Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
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Lodz,02 lutego 2017 roku.

Nieruchomo^d gruntowa niezabudowana.

Gmina Nowosolna. Mieiscowo§6 Bvszewv. Dziatka nr 98/5.
Sygn. akt Km 30678/15.

WYCI4,G
Z OPERATU SZACUNKOWEGO
zgodnie z art. 158 Ustawy o gospodarce nieruchomosciamiz dnia 21 sierpnia 1997 r
Wlasciciel

nieruchomosci

„TVS GROUP"Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^
Prawo wiasnosci.

Stan prawny

dziaika uregulowana w KW:LDlM/00216901/7.

Wojewodztwo lodzkie. Powiat lodzki wschodni.

Gmina Nowosolna. Obr?b Byszewy.
Miejscowosc Byszewy.
Dziaika nr 98/5 o powierzchni 0,2437 ha.
Dziaika w calosci stanowi uzytek RV.
Dziaika jest niezabudowana i nie jest ogrodzona.

Przedmiot wyceny

Dost?p do dzialki od strony polnocnej z drogi publicznej(gminnej)o
nawierzchni asfaltowej.

Teren uzbrojony w siec energii elektrycznej, siec wodoci^gow^ i siec
gazow^.

Celem wyceny jest okreslenie wartosci lynkowej prawa wiasnosci
Cel wyceny

nieruchomosci gruntowej niezabudowanej dla potrzeb sporz^dzenia
opisu i oszacowania nieruchomosci w zwi^zku z prowadzonym
post^powaniem egzekucyinym w sorawie sygn. akt Km 30678/15.

Przeznaczenie planistyczne

Zsodnie z MPZP:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Data sporzqdzenia wyceny: 02 lutego 2017 roku.

nieruchomosci

Daty istotne dla operatu

Data okreslenia wartosci nieruchomosci; 02 lutego 2017 roku.
Data okreslenia stanu nieruchomosci: 17 stycznia 2017 roku.
Data dokonania oglgdzin: 17 stycznia 2017 roku.

Wartosc

prawa wtasnosci
nieruchomosci:

173 100 zl

slownie: sto siedemdziesi^t trzy tysi^ce, sto ziotych.

Sygn. akt

Km 30678/15

Agata Pakulska
Rzeczoznawca majqtkowy ds. szacowania nieruchomoici

Autor operatu

Uprawnienia zawodowe nr 5555 nadane przez Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiei.
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1. Przedmiot opracowania.

1.1. Przedmiot i zakres wyceny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nieruchomosc gruntowa
niezabudowana oznaczona jako dzialka o numerze ewidencyjnym 98/5 poiozona w
obr^bie Byszewy w gminie Nowosolna.

Dzialka nr 98/5 posiada powierzchni? wynosz^cq 2437 m^. Dzialka w calosci
stanowi uzytek RV. Dzialka nie jest zabudowana i nie jest ogrodzona.
Przedmiotowa nieruchomosc uregulowana jest w ksi^dze wieczystej KW
LDlM/00216901/7 prowadzonej przez S^d Rejonowy dla Lodzi - Srodmiescia w Lodzi
XVI Wydzial Ksiqg Wieczystych.

Zakres wyceny obejmuje okreslenie wartosci prawa wlasnosci powyzszej
przedmiotowej nieruchomosci.
1.2. Wlasciciel nieruchomosci.

Wlascicielem przedmiotowej nieruchomosci jest „TVS GROUP" Spolka z
ograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzib^ w Lodzi.

1.3. Stan prawny nieruchomosci zgodnie z ksi^g^ wieczyst^.
Dla przedmiotowej nieruchomosci oznaczonej jako dzialka gruntu nr 98/5

zalozona jest ksi^ga wieczysta KW Nr LDlM/00216901/7 prowadzona przez S^d
Rejonowy dla Lodzi - Srodmiescia w Lodzi XVI Wydzial Ksi^g Wieczystych.
Zgodnie z zal^czonym do operatu wydrukiem ksi^gi wieczystej prowadzonej dla
przedmiotowej nieruchomosci stwierdzono nast^puj^ce wpisy:
Dzial I - O - oznaczenie nieruchomosci.

Dzialka nr 98/5. Obr?b ewidencyjny 0003 Byszewy.
Wojew6dztwo lodzkie. Powiat lodzki wschodni. Gmina Nowosolna.
Miejscowosc Byszewy.
Sposob korzystania: R - grunty ome.
Obszar calej nieruchomosci - 0,2437 ha.
Dzial I- SP - spis praw zwiazanvch z wlasnoscia.

Brak wpisow.
Dzial II - wlasnosc.

Wlasciciel

nieruchomosci: „TVS

GROUP" Spolka z ograniczon^

odpowiedzialnosci^ z siedzib^ w Lodzi.
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Dzia!Ill - prawa, roszczenia i ograniczenia.

Rodzaj wpisu: INNY WPIS

Tresc wpisu: WZMIANKA O TOCZ4CEJ SI^ EGZEKUCJIZ NlERUCHOMOSCl OBJ^TEJ
N1NIEJSZ4

KSI^G4

WIECZYST4

W

CELU

WYEGZEKWOWANIA

NALEZNOSCI

PIENIEZNEJNA RZECZ WIERZYCIELA LINDORFFINIESTANDARYZOWANY ZAMKNl^TY
SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZINWESTYCYJNY Z SIEDZIB4 W KRAKOWIE W SPRAWIE
KM 30678/15.

Rodzaj wpisu: INNY WPIS

Tresc wpisu: DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMO^CI PRZYI4CZYI SI^ KOLEJNY
WIERZYCIEL- BENEDYKTZEROMINSKI WSPRA WIE KM 706/10.

DziallV - hipoteka
Numer hipoteki (roszczenia)

1

Rodzaj hipoteki (roszczenia)

HIPOTEKA UMOWNA ZWYKtA

Suma (stownie), waiuta

166000,00 (STO SZESCDZIESIA,T SZESC TYSI^CY) Zt

Wierzyteinoid i stosunek
prawny (numer wierzytelnoici/
wierzytelnoii)

4, 21

Lp.
1.

Termin zaptaty

1

KREDYT

2013-08-30

UMOWA KREDYTOWA NR 1304/600/152/08/00 Z DNIA 16

Inne informacje

WRZESNIA 2008 R.

Wierzyciel hipoteczny
Inna osoba prawna iub Jednostka
organizacyjna nieb^d^ca osoba.
prawna (nazwa, siedziba, RECON)

Lp.
1.

CASUS FINANSE I NIESTANDARYZOWANY
SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
ZAMKNI^TY, KRAKOW, 12257970600000

LP.2. 1

Nr

podstawy
wpisu

[Numer hipoteki (roszczenia)

2

1

5, 20

[Rodzaj hipoteki (roszczenia)

HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA

|

[Suma (stownie), waiuta

45000,00 (CZTERDZIESCI PI^C TYSI^CY) Zt

|

WIerzyteinodd i stosunek
prawny (numer wierzytelnoici/
wierzytelnoii)

Lp.
1.

1

ODSETKI, KOSZTY BANKU, NALEZNOSCI UBOCZNE

Termin zaptaty

2013-08-30

1

Inne informacje

UMOWA KREDYTOWA NR 1304/600/152/08/00 Z DNIA 16

1

WRZESNIA 2008 R.

Wierzyciel hipoteczny
Inna osoba prawna iub jednostka
organizacyjna nleb^daca osoba
prawna fnazwa, siedziba, REGON)

|
1

Lp.
1.

CASUS FINANSE I NIESTANDARYZOWANY

1

SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

1

ZAMKNI^TY, KRAKOW, 12257970600000

1

Nr

Lp. 3.

podstawy
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia)

3

Rodzaj hipoteki (roszczenia)

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Suma (stownie), waiuta

18791,84(OSIEMNASCIE TYSI^CY SIEDEMSET
DZIEWI^CDZIESIAiT JEDEN 84/100) Zt
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WIerzytelnoid 1 stosunek
prawny (numer wierzytelnoici/
wlerzytelnoii)

|lp.

1

SKtADKI NA FUNDUSZ UBEZPIECZEN SPOtECZNYCH ZA
OKRES OD 2009-12 DO 2010-06 WRAZ Z ODSETKAMI
ZA ZWtOK^, KOSZTAMI UPOMNIENIA I DALSZYMI
ROSZCZENIAMI 0 ODSETKI

Wierzyclel hipoteczny

Inna osoba prawna lubjednostka
organizacyjna nleb?d^ca osob^
prawny (nazwa, siedziba, REGON)

Lp.
1.

ZAKtAD UBEZPIECZEN SPOtECZNYCH I ODDZlAt W
tODZI, WARSZAWA, 00001775600403

Nr

Lp. 4.

podstawy

—

wpisu

Numer hipotekl (roszczenia)

|4

RodzaJ hipoteki (roszczenia)

Ihipoteka przymusowa

Suma (stownle), waluta

16230,00(SZESC TYSI^CV DWIESCIE TRZYDZIESCI) Zt
Lp.

SKtADKI NA FUNDUSZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
ZA OKRES OD 2009-12 DO 2010-06 WRAZ Z

1.

ODSETKAMI ZA ZWtOK^, KOSZTAMI UPOMNIENIA I

WIerzytelnodd 1 stosunek

prawny (numer wierzytelnoici/
wierzytelnoii)

IB

DALSZYMI ROSZCZENIAMI 0 ODSETKI

Wierzyclel hipoteczny
Inna osoba prawna lub Jednostka
organizacyjna nieb^d^ca osob^
prawny (nazwa, siedziba, REGON)

"

1"

IzAKtAD UBEZPIECZEN SPOtECZNYCH 1 ODDZIAt W
tODZI, WARSZAWA, 00001775600403

Nr

Lp. 5.

podstawy
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia)

|5
Ihipoteka PRZYMUSOWA
11721,00 (JEDEN TYSIAiC SIEDEMSET DWADZIESCIA
jjEDEN) Zt

RodzaJ hipoteki (roszczenia)
Suma (slownie), waiuta

WIerzyteinodd i stosunek
prawny (numer wierzyteinoici/
wierzyteinoit)

Lp.
1.

|i

1
j
j

19

j

SKtADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ
j
GWARANTOWANYCH SWIADCZEN PRACOWNICHYCH ZA 1
OKRES OD 2009-12 DO 2010-06 WRAZ Z ODSETKAMI 1

ZA ZWtOK^, KOSZTAMI UPOMNIENIA I DALSZYMI

j

ROSZCZENIAMI 0 ODSETKI

j

Wierzyclel hipoteczny

Inna osoba prawna lub Jednostka
organizacyjna nieb^d^ca osob^
prawny (nazwa, siedziba, REGON)

Lp. 6.

Lp.

ZAKtAD UBEZPIECZEN SPOtECZNYCH I ODDZIAt W

1.

tODZI, WARSZAWA, 00001775600403

■"

fe

Numer hipoteki (roszczenia)

1

Nr

podstawy
wpisu

6

1 22

RodzaJ hipoteki (roszczenia)

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

j

Suma (stownle), waiuta

58^1,72

1

WIerzyteinosd i stosunek

(PI^CSET OSIEMDZIESIAT CZTERY 72/100) Zt

ODSETKI ZA ZWtOK^ OD PODATKU DOCHODOWEGO

prawny (numer wierzytelnoSd /

Lp.

wierzyteinoii)

1.

1

OD OSOB PRAWNYCH ZA 2009/1 WRAZ Z KOSZTAMI
UPOMNIEN, KOSZTAMI EGZEKUCYJNYMI ORAZ

ROSZCZENIAMI 0 DALSZE NALEZNOSCI UBOCZNE

Wierzyclel hipoteczny

Skarb Panstwa (nazwa, siedziba,
REGON, rola instytucji)

j

|
j
1

Lp.
1.

NACZEtNIK URZ^DU SKARBOWEGO t6DZ-WIDZEW,
topz, 47052048000000, ORGAN REPREZENTUJACY SKARB

PANSTWA
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1.4. Stan nieruchomosci zgodnie w ewidencj^ gruntow i budynkow.

Zgodnie z zal^czonym do niniejszego operatu szacunkowego uproszczonym
wypisem z rejestru gruntow z dnia 26 stycznia 2017 roku stwierdzono nast^puj^ce
zapisy dotycz^ce dzialki stanowi^cej przedmiot wyceny.
Wojewodztwo: lodzkie
Powiat: lodzki wschodni

Jednostka ewidencyjna: 100608_2 Nowosolna.
Obr^b: 0003 Byszewy
Jednostka rejestrowa: G376.
Dzialka nr 98/5.

Powierzchnia 0,2437 ha.
Uzytek: RV
KWLDlM/00216901/7.

Wlasciciel: „TVS GROUP" Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzib^
w Lodzi.

2. Cel wyceny.

Celem wyceny jest oszacowanie wartosci rynkowej prawa wlasnosci

nieruchomosci gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 98/5 polozonej w
obr^bie Byszewy w gminie Nowosolna uregulowanej w ksi^dze wieczystej KW
LDlM/00216901/7 prowadzonej przez Sqd Rejonowy dla Lodzi - Srodmiescia w Lodzi
XVI Wydzial Ksi^g Wieczystych.

Niniejszy operat szacunkowy sporz^dzono wyl^ezme dla powyzszego celu
tylko w tym celu moze on bye wykorzystywany.

1

3. Podstawy opracowania.
3.1. Podstawa formalna.

Podstawy formaln^ opracowania stanowi zlecenie sporz^dzenia opisu i
oszacowania nieruchomosci z dnia 19 grudnia 2016 roku dokonane przez Komomika
S^dowego przy S^dzie Rejonowym dla Lodzi - Widzewa w Lodzi Pana Piotra
Pietrasika — Kancelaria Komomicza w Lodzi, 93 — 611 Lodz, ul. Kolumny 155 takta
sprawy Kan 30678/15).

3.2. Autor opracowania.

Autorem opracowania jest Agata Pakulska;

> uprawnienia zawodowe w dziedzinie szacowania nieruchomosci Nr 5555

nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
^ czlonek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawcow Wyceny
Nieruchomosci Oddzial w Lodzi,

^ czlonek Lodzkiej Bazy Danych o rynku nieruchomosci, prowadzonej pod
patronatem Lddzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawcow Maj^tkowych w
Lodzi.
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3.3. Podstawy prawne.

> Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dziennik Ustaw
Nr 115, poz. 93 z poaiiejszymi zmianami).

^ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku — Kodeks post^powania cywilnego
(tekst jednolity — Dziennik Ustaw Nr 0 z 2014 roku, poz. 101 ogloszony
jako zal^cznik do Obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Kodeks post^powania cywilnego), z pozniejszymi
zmianami).

> Rozporz^dzenie Ministra Sprawiedliwoki z dnia 05 sierpnia 2016 roku w
sprawie szczegolowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania
nieruchomosci (Dziennik Ustaw z 2016 roku poz. 1263).
> Ustawa z dnia 24 wrzesnia 2004 roku o zmianie ustawy o komomikach
s^dowych i egzekucji oraz o zmianie innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 202,
poz. 2356),z pozniejszymi zmianami.

^ Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity — Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 520 ogloszony jako
zal^cznik do Obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
-Prawo geodezyjne i kartograficzne),z pdzniejszymi zmianami.

y Ustawa z dnia 8 listopada 1982 roku — O ksi^gach wieczystych i hipotece
(tekst jednolity - Dziennik Ustaw Nr 0 z 2013 roku, poz. 707 ogloszony
jako zal^cznik do Obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o ksi^gach wieczystych i hipotece),z pozniejszymi zmianami.

^ Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity - Dziennik Ustaw Nr 0 z 2012 roku, poz.

647 ogloszony jako zal^cznik do Obwieszczenie Marszalka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym),z pozniejszymi zmianami.

^ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku - O gospodarce nieruchomosciami
(tekstjednolity z dnia 14 grudnia 2016 Dz. U. 2016 poz. 2147).

^ Rozporz^dzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 roku w sprawie
wyceny nieruchomosci i sporz^dzania operatu szacunkowego (Dziennik
Ustaw Nr 207, poz.2109,z pozniejszymi zmianami).
3.4. Podstawy metodyczne.

^ Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - wydane przez Polsk^
Federacj? Stowarzyszeh Rzeczoznawcow Majqtkowych i uzgodnione z
Ministrem Infrastruktury.

> „Standardy zawodowe rzeczoznawcow maj^tkowych" - wydane przez
Polskq Federacj? Stowarzyszeh Rzeczoznawchw Maj^tkowych. Warszawa
1998 r. wraz z pozniejszymi zmianami i uzupelnieniami - jako noty
interpretacyjne.
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3.5. Zrodla danych merytorycznych.

> Ogl^dziny nieruchomosci przeprowadzone w dniu 17 stycznia 2017 roku.
> Informacja z rejestru gruntow dzialki nr 98/5 wydana w dniu
26 stycznia 2017 roku przez Starost? Lodzkiego Wschodniego.
> Mapa ewidencyjna dla dzialki nr 98/5 w obr^bie Byszewy w gminie
Nowosolna.

^ Mapa zasadnicza dla dzialki nr 98/5 w obr^bie Byszewy w gminie
Nowosolna.

> Odpis ksi^gi wieczystej KW Nr LDlM/00216901/7 prowadzonej przez S^d
Rejonowy dla Lodzi - Srodmiescia w Lodzi XVI Wydzial Ksi^g
Wieczystych udost^pniony przez Centraln^ Baz? Danych Ksi^g
Wieczystych.

> Uchwala Nr XXXIlI/225/05 Rady Gminy Nowosolna z dnia 13 czerwca
2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowosolna.

> Informacje dotycz^ce lokalnego rynku niezabudowanych nieruchomosci
gruntowych i transakcji sprzedazy tych nieruchomosci odnotowanych na
lokalnym rynku w ostatnim okresie.

^ Informacje uzyskane z bazy danych prowadzonej przez Stowarzyszenie
Baza Danych o Lddzkim Rynku Nieruchomosci w Lodzi pod patronatem
Lodzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawcow Majqtkowych w Lodzi- dane z

rynku lokalnego dotycz^ce sprzedazy prawa wlasnosci niezabudowanych
nieruchomosci gruntowych zawartych na rynku lokalnym w ostatnim
okresie.

> Dane z biur notarialnych i biur obrotu nieruchomosciami dotycz^ce
aktualnych cen rynkowych prawa niezabudowanych nieruchomosci
gruntowych oraz preferencji inwestordw,jakimi kieruj^ si? przy nabywaniu
tego typu nieruchomosci.

> Informacje wlasne autora opracowania dotycz^ce lokalnego rynku
niezabudowanych nieruchomosci gruntowych, maj^cych miejsce na rynku
lokalnym w ostatnim okresie.

> OgI?dziny nieruchomosci b^d^cych przedmiotem wolnorynkowych
transakcji sprzedazy przyj?tych do analizy porownawczej.
4. Daty istotne dla operatu szacunkowego.

Operat sporzqdzono wedlug poziomu cen na dzieh 02 lutego 2017 roku.
Ogl?dzin nieruchomosci dokonano w dniu 17 stycznia 2017 roku.
Stan przedmiotu wyceny okreslono na dzieh 17 stycznia 2017 roku.
Operat sporz^dzono dnia 02 lutego 2017 roku.
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5. Opis nieruchomosci.
5.1. Ogl^dziny nieruchomosci.

Termin ogl^dzin przedmiotowej nieruchomosci wyznaczony zostai na dzien 17
stycznia 2017 roku.

Zawiadomienie o terminie ogl^dzin zostalo wyslane poczt^ na adres

korespondencyjny dhimika: Plac Zwyci?stwa 2 90 - 312 Lodz. Korespondencja nie
zostala odebrana.

W wyznaczonym terminie ogl^dzin wlasciciel nieruchomosci nie pojawil si? na
terenie nieruchomosci. Z uwagi na swobodny dost?p do nieruchomosci w
wyznaczonym dniu przeprowadzono jej ogl?dziny. Podczas ogl?dzin wykonano opis

nieruchomosci oraz dokumentacj? fotograficzn^. Opis nieruchomosci zostai wykonany
na podstawie przeprowadzonych ogl?dzin oraz danych uzyskanych w Starostwie
Powiatu Lodzkiego Wschodniego, danych uzyskanych w Urz?dzie Gminy Nowosolna
oraz danych uzyskanych na podstawie odpisu ksi?gi wieczystej KW Nr
LDlM/00216901/7 prowadzonej przez S^d Rejonowy dla Lodzi - Srodmiescia w Lodzi
XVI Wydzial Ksi^g Wieczystych.
5.2. Lokalizacja ogolna nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomosc znajduje si? w powiecie lodzkim wschodnim, w
gminie Nowosolna, w miejscowosci Byszewy.
Powiat lodzki - wschodni polozony jest na pohidniowy - wschod od Lodzi,

obejmuje 6 gmin, w tym dwie gminy miejsko - wiejskie: Tuszyn i Koluszki oraz 4

gminy wiejskie: Andrespol, Brojce, Nowosolna oraz Rzgow. Teren powiatu obejmuje w
cz?sci polnocnej obszary Wzniesieh Lodzkich oraz w poludniowej fragment
Wysoczyzny Belchatowskiej. Powiat graniczy z siedmioma innymi powiatami: od
zachodu z lodzkim grodzkim, pabianickim i zgierskim, od poludniowego wschodu z
tomaszowskim i piotrkowskim, od polnocnego wschodu z brzezihskim. Powiat

obejmuje niespelna 500 km^ powierzchni i posiada ok. 61 tys. ludnosci. Wskaznik
g?stosci zaludnienia wynosi 156 osob na km^ i ksztaltuje si? powyzej sredniej krajowej
(124 os6b/km^) i przeci?tnej dla wojewodztwa(147 os6b/km^). Powiat lodzki wschodni
jest jednym z niewielu powiatow o dodatnim saldzie migracji, dowodzi to atrakcyjnosci
obszaru dla osiedlania si? ludzi ze wzgl?du na jego srodowisko naturalne, bliskie
s^siedztwo Lodzi i w niektorych gminach oraz na bardzo dobry poziom
zagospodarowania.

Gmina Nowosolna lezy na wschodnich obrzezach Lodzi, w polnocnej cz?sci
powiatu Ibdzkiego - wschodniego. Gmina graniczy od polnocy z gmin^ Strykbw, od
wschodu z gmin^ Brzeziny, od poludnia z gmin^ Andrespol, zas od zachodu z miastem
Lodz. Gmina sklada si? z 24 wsi skupionych w 15 solectwach. Gmina zajmuje obszar
54 km^ zamieszkany przez okolo 4000 osob. Przez teren gminy przebiega droga
krajowa 72 relacji Lodz - Rawa Mazowiecka prowadz^ca do drogi szybkiego ruchu
Warszawa - Katowice. Przez gmin? przebiega tez autostrada A-1 p61noc - poludnie, z
w?zlem we wsi Natolin oraz dojazdem do drogi nr 72. W okolicy zjazdu z autostrady,
na terenie wsi Natolin i Teolin, polozona jest kilkuhektarowa strefa przedsi?biorczosci
gminy. Teren ten przeznaczony jest w planie pod dzialalnosc gospodarczq. Ponadto na
terenie calej gminy rozwija si? budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
rezydencjonalne i rekreacyjne wraz z towarzyszqca dzialalnosci^ gospodarcz^.
Biuro wyceny i zarzqdzania nieruchomosciami Agata Pakulska
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Lokalizacja szczegolnie korzystna ze wzgl^du na walory krajobrazowe i dobre

warunki komunikacyjne. Korzystna lokalizacja dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i rezydencjonalnej oraz dla zabudowy gospodarczej i ushjgowej w
wyznaczonych strefach dla tego typu dzialalnosci. Centrum gminy stanowi Nowosolna.

Miejscowosc Nowosolna ma charakter osiedla mieszkaniowego z ushigami i
handlem o znaczeniu lokalnym, polozonego w bezposrednim s^siedztwie Lodzi. Obszar
ten, dawniej stanowi^cy samodzieln^ jednostk^ administracyjn^, jest obecnie
przyl^czony do Miasta Lodzi. Nowosolna polozona jest przy drodze wojewodzkiej nr

72 stanowi^cej wyjazd z Lodzi w kierunku na Raw^ Mazowieck^ i Warszaw^. Na
obszarze Nowosolnej rozwija si? budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
rezydencjonalne i rekreacyjne wraz z towarzysz^cq zabudowy gospodarcz^.
Byszewy to niewielka miejscowosc o mieszkalnym charakterze polozona w
poblizu centralnej cz?^ci gminy. Dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
towarzysz^ca zabudowy gospodarcz^.

5.3. Lokalizacja szczegolowa nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomosc polozona jest na terenie gminy Nowosolna, w
miejscowosci Byszewy.

Nieruchomosc polozona jest w poblizu centralnej cz?sci gminy, w odleglosci
okolo 5 km w kierunku polnocnym od centrum gminy Nowosolna.
Lokalizacja nieruchomosci przeci?tnie atrakcyjna. Przedmiotowa nieruchomosc

znajduje si? w otoczeniu terenow o przewazaj^cym typie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj^cej wraz z towarzysz^c^ zabudowy gospodarcz^ oraz terenow
niezabudowanych. W bezposrednim s^siedztwie brak sklepow i punktow ushigowych.
Odleglosc od centrum Lodzi wynosi okolo 15 km.
5.4. S^siedztwo nieruchomosci.

S^siedztwo przedmiotowej nieruchomosci przeci?tnie atrakcyjne. Najblizsze
otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane.
W najblizszym s^siedztwie przedmiotowej nieruchomosci znajdujq si?:
> od strony polnocnej przebiega droga gminna o nawierzchni asfaltowej,
za drog4 znajduje si? tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudow?
mieszkaniowa jednorodzinna,

^ od strony poludniowej znajduje si? tereny niezabudowane,

^ od strony wschodniej znajduje si? tereny rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane przeznaczone
pod zabudow? mieszkaniowa jednorodzinnq,

^ od strony zachodniej znajduje si? tereny rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane przeznaczone
pod zabudow? mieszkaniowa jednorodzinnq.
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5.5. Dojazd, dost^pnosc komunikacyjna.

Przedmiotowa nieruchomosc potozona jest w miejscowosci Byszewy w gminie
Nowosolna. Dziaika znajduje si? po poiudniowej stronie drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej przebiegaj^cej przez wies w kierunku wschod - zachod. Dziaika posiada
bezposredni dost?p do tej drogi. W odleglosci okoio 700 metrow w kierunku

wschodnim powyzsza droga krzyzuje si? z drog^ prowadz^c^ do centrum gminy rynku w Nowosolnej. Odleglosc do centrum gminy od przedmiotowej nieruchomosci
wynosi okoio 5 km zas odlegiosc do centrum Lodzi wynosi okoio 15 km. W

bezposrednim s^siedztwie brak przystankow komunikacji publicznej. Najblizsze
przystanki komunikacji autobusowej znajduj^ si? w drodze prowadz^cej do centrum
Nowosolnej w odleglosci ok. 1 km od przedmiotowej nieruchomosci.

5.6. Stopien wyposazenia w urz^dzenia infrastruktury technicznej.

Teren, na ktorym znajduje si? przedmiotowa nieruchomosc jest wyposazony w

urz^dzenia infrastruktury technicznej. W drodze gminnej przebiegaj^cej przy poinocnej
granicy dziaiki przebiega siec energii elektrycznej, siec wodoci^gowa i siec gazowa.
5.7. Opis dziaiki gruntu.

Przedmiot wyceny obejmuje niezabudowan^ dziaik? gruntu oznaczon^ numerem

ewidencyjnym 98/5 poiozon^ w gminie Nowosolna na terenie obr?bu Byszewy. Dziaika
uregulowana jest w ksi?dze wieczystej KW Nr LDlM/00216901/7 prowadzonej przez
S^d Rejonowy dla Lodzi — Srodmiescia w Lodzi XVI Wydziai Ksi^g Wieczystych
Przedmiotowa dziaika gruntu posiada powierzchni? wynoszqcq 2437 m^

Dziaika w caiosci stanowi uzjdek RV i zgodnie z zapisami miejscowego plan
zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudow? mieszkaniow^
jednorodzinn^.

Dziaika posiada ksztait zblizony do regulamego, prostok^tnego. Dziaika posiada
srodkowe poiozenie posrod podobnych dziaiek niezabudowanych i zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Wymiary dziaiki wynosz^ okoio 68 metrow diugosci(w linii p6inoc - poiudnie)
przy sredniej szerokosci dziaiki wynosz^cej okoio 36 metrow (w linii wschod —
zachod). Od strony poinocnej dziaika przylega do drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej przebiegaj^cej przez wies. Dziaika nie jest ogrodzona i nie jest zabudowana.

Wzdiuz poinocnej granicy dziaiki przebiega napowietrzna linia sredniego
napi?cia 15kV zas od strony zachodniej przebiega linia niskiego napi?cia. Przy granicy
dziaiki znajduje si? siupy sieci. Z uwagi na wynikaj^ce z przepisow strefy ochronne
zwi^ane z przebiegiem sieci przedmiotowa nieruchomosc posiada przeci?tne warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu.

5.8. Sposob uzytkowania nieruchomokl przez dluznika.

Przedmiotowa dziaika gruntu nie jest zabudowana. Dziaika nie jest ogrodzona.
Dziaika nie jest uzytkowana.
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6. Przeznaczenie planistyczne nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomosc polozona jest na terenie, dla ktorego obowi^zuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwal^ Nr
XXXIII/225/05 Rady Gminy Nowosolna z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna.
Zgodnie z zapisami powyzszego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowa dzialka polozon^ jest na terenie jednostki planistycznej
oznaczonej symbolem 9.MN.16.
Zgodnie z §101 planu dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem
9.MN.16 ustala siq:
1) podstawowe przeznaczenie terenu jako zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;

2) uzupelniajqce przeznaczenie terenu jako zabudowa uslugowa wbudowana w
budynek mieszkalny o uciqzliwosci nie wykraczajqcejpoza granice lokalu;
3) nieprzekraczalne i obowiqzujqce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
4) adaptacja istniejqcej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowejz dopuszczeniem
remontu, przebudowy i rozbudowy zgodnie z ustaleniami dla nowejzabudowy;
5) dopuszcza si^ wymian^ zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w zlym stanie
technicznym zgodnie z ustaleniami dla nowejzabudowy;
6) dla nowejzabudowy obowiqzujq nast^pujqce ustalenia:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych Iqcznie na
dzialce do 50 %,

b) maksymalna wysokosc zabudowy - 9,0 m w najwyzszym punkcie kalenicy,
budynekparterowy z poddaszem uzytkowym, maksymalna wysokosc elewacjifrontowej i
gzymsu lub attyki -6,0 m, 65
c) kqt pochylenia polaci dachowych 35o - 45o,
d) dachy dwu- lub czterospadowe zzaleceniem zasady symetrii,
e) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materialow ceramicznych
lub kolory ciemnoczerwone oraz ciemnobrqzowe, dopuszcza sif stosowania papy,
j) elewacje w naturalnych kolorach materialow z uzyciem nie wi^cej niz dwoch
roznych materialow wykohczeniowych, lub kolorow do malowania elewacji zewn§trznej
w jasnych pastelowych odcieniach bezu, brqzu, zolci, zakaz stosowania okladzin
winylowych (typu siding),
g) mozliwosc lokalizacji pomieszczeh garazowych i gospodarczych jako
wbudowanych w budynek mieszkalny lub integralnie z nim zwiqzanym oraz
wolnostojqcych jako jednokondygnacyjne bez poddasza uzytkowego o powierzchni
zabudowy do 50m2 pod warunkiem tworzenia z budynkiem mieszkalnym calosci
architektonicznejprzy uzyciu tych samych materialow;
7) dlafunkcji uzupelniajqcej obowiqzuje maksymalna powierzchnia uzytkowa do
40%powierzchni uzytkowejzabudowy podstawowej;
8)zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejqcych podzialdw geodezyjnych pod
warunkiem, ze dzialka ma powierzchni^ minimum 900 m 2 i dostqp do drogi publicznej,
mozliwosc podzialdw istniejqcych wlasnosci na dzialki budowlane lub wtornych
podzialdw po polqczeniu wlasnosci pod warunkiem bezposredniej dostfpnosci do
istniejqcych lub projektowanych ulic pokazanych na rysunku planu, dla nowych dzialek
obowiqzujq nastqpujqce parametry:
a) minimalna powierzchnia dzialki 1500 m2,
b) minimalna szerokoscfrontu dzialki 25 m;
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9) dla zabudowy zagrodowej mozliwosci lokalizowania nowych obiektow
gospodarczych wolnostojqcych o wysokosci do 7 m;
10) ogrodzenia azurowe wykonane z elementdw metalowych lub drewna,
maksymalna wysokosc 1,7 m, zakaz stosowania prefabrykatow betonowych;
11)forma architektoniczna obiektow powinna bye dostosowana do tradycji i
wartosci architektury lokalnej i krajobrazu, obowiqzujq ustalenia zawarte w rozdziale
16;

12) obowiqzek zachowania minimum 70 % dzialkijako powierzchni biologicznie
czynnejzzaleceniem, aby 1/3 stanowila zielen wysoka;
13) obowiqzek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z§206;
14) w terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 9.MN.30 znajduje si§
obiekt wpisany do rejestru zabytkow i obiekty wpisane do ewidencji zabytkow, teren
objfty jest scistq strefq ochrony konserwatorskiej wszelkie zamierzenia inwestycyjne w
uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, teren ten znajduje siq w
postulowanym zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Byszewy", wszelkie zamierzenia
inwestycyjne wymagajq uzyskania pozytywnej opinii Dyrekcji Parku Krajobrazowego
Wzniesien Lodzkich, dodatkowo w terenie znajdujq sif trzy pomniki przyrody,
obowiqzuje zakaz zabudowy w promieniu 15 m odpomnika przyrody;
15) w terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 9.MN.17 znajduje siq
stanowisko archeologiczne, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w uzgodnieniu z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow;
16) przez tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 9.MN.11, 9.MN.16,
9.MN.18, 9.MN.21, 9.MN.38 przebiega linia elektroenergetyczna sredniego napifcia 15
kV, obowiqzuje zakaz zabudowy w zasiqgu pokazanym na rysunku planu;
17)zakaz lokalizowania obiektow kubaturowych blizej niz 10 m od granicy lasu;
18) w zakresie infrastruktury technicznej obowiqzuje:
a) podlqczenie do istniejqcych systemow infrastruktury technicznej, a w
przypadku braku obowiqzuje podlqczenie po ich wykonaniu,
b) obowiqzujq ustalenia zawarte w rozdziale 19;
19) obsluga komunikacyjna od istniejqcych i projektowanych ulic zgodnie z
rysunkiem planu;
20) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 9.MN.11, 9.MN.16, 9.MN.17
znajdujq si§ w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w
uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, zgodnie z§181;
21) w przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych nalezy je oznaczyc,
zabezpieczyc ipowiadomic Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
7. Wybor podejscia, metody i techniki wyceny.

Przedmiotow^ nieruchomosc wyceniono zgodnie z Ustaw^ z dnia 21 sierpnia
1997 r. O gospodarce nieruchomosciami, Rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia 21
wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporz^dzania operatu
szacunkowego z pozniejszymi zmianami, a takze Powszechnymi Krajowymi Zasadami
Wyceny, opraeowanymi przez Polsk^ Federacj^ Stowarzyszeh Rzeczoznawcow
Maj^tkowych.
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Zgodnie z Ustaw^ o gospodarce nieruchomo^ciami, dla nieruchomosci, ktore
mog4 bye przedmiotem obrotu okresla si? wartosc rynkowq.
Wartosc rynkow^ nieruchomosci stanowi najbardziej prawdopodobna cena,
mozliwa do uzyskania na rynku, okreslona z uwzgl?dnieniem cen transakcyjnych, przy
przyj?ciu nast?puj^cych zaiozen:
1. Strony umowy byfy od siebie niezalezne, nie dzialaly w sytuacji przymusowej
oraz miafy stanowczy zamiar zawarcia umowy.
2. Uptynqt czas niezb^dny do wyeksponowania nieruchomosci na rynku i do
wynegocjowania warunkow umowy.
W celu okreslenia tej wartosci ustalono sposob optymalnego lub najbardziej
prawdopodobnego uzytkowania nieruchomosci. Sposob ten oznacza najbardziej
prawdopodobne wykorzystanie nieruchomosci, ktore jest fizycznie mozliwe,
odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, ekonomicznie oplacalne i
zapewniaj^ce najwyzsz^ wartosc wycenianej nieruchomosci.
Zgodnie z artykulem 154 Ustawy o gospodarce nieruchomosciami wyboru
podejscia, metody i techniki szacowania nieruchomosci dokonuje rzeczoznawca
maj^tkowy, uwzgl^dniaj^c w szczegolnosci eel wyceny, rodzaj i polozenie
nieruchomosci, funkcj? wyznaczon^ dla niej w planie miejscowym, stopieh
wyposazenia w urz^dzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz
dost?pne dane o cenach nieruchomosci podobnych.
Uwzgl^dniaj^c cechy nieruchomosci, eel wyceny oraz przepisy prawa, na
podstawie art. 150 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomosciami, rzeczoznawca
okresla cen? rynkowq nieruchomosci wycenianej w niniejszym operacie.
Bior^c pod uwag? czynniki wplywaj^ce na wartosc nieruchomosci oraz
znajomosc cen transakcyjnych i cech nieruchomosci podobnych do szacowanej,
zastosowano zgodnie z art. 153 ust. 1 podejscie porownawcze oraz metod? korygowania
ceny sredniej.
Zgodnie z Not^ Interpretacyjn^ Nr 1, podejscie porownawcze stosuje si? do
okreslania wartosci rynkowej wyi^cznie wowczas, gdy nieruchomosci podobne do
nieruchomosci b?d4cej przedmiotem wyceny byly w obrocie na okreslonym rynku w
okresie ostatnich dwoch lat poprzedzaj^cych wycen?, a takze gdy ich cechy wplywaj^ce
na ceny oraz warunki dokonania transakcji s^ znane.
W metodzie korygowania ceny sredniej do porownan przyjmuje si? z rynku
wlasciwego ze wzgl?du na polozenie wycenianej nieruchomosci co najmniej
kilkanascie nieruchomosci podobnych, ktore byly przedmiotem obrotu rynkowego i dla
ktorych znane s^ ceny transakcyjne, warunki dokonania transakcji i cechy tych
nieruchomosci. Wartosc nieruchomosci b?d4cej przedmiotem wyceny okresla si? w
drodze korekty sredniej ceny nieruchomosci podobnych wspolczynnikiem koryguj^cym
wartosci przypisane poszczegolnym cechom tych nieruchomosci.
Zgodnie z art. 948. §2. Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks
post?powania cywilnego;
§2. W oszacowaniu nalezy podac osobno wartosc nieruchomosci, budowli i
innych urzqdzeh, przynaleznosci i pozytkow oraz osobno wartosc calosci, jak rowniez
wartosc czqsci nieruchomosci, ktora w mysl art. 946 egzekucja z wydzielonej cz^sci
nieruchomosci zaj^tej, zostala wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytacj^.
Wartosci powyzsze nalezy podac tak z uwzglfdnieniem, jak i bez uwzgl^dnienia praw,
ktore pozostajq w mocy bez zaliczenia na cenq nabycia, oraz wartosci praw nie
okreslonych sumq pieniqznq obciqzajqcych nieruchomosc, w szczegolnosci swiadczeh
z tytulu takich praw.
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Niniejsze opracowanie dotyczy nieruchomosci gruntowej niezabudowanej, ktora
nie posiada cz^sci skiadowych takich jak budowle i inne urzqdzenia, przynaleznosci czy
pozytki, ktore wymagalyby dodatkowego oszacowania. W zwi^zku z tym nalezy uznac,
ze ww. przepis nie ma zastosowania.
8. Analiza rynku nieruchomosci gruntowych niezabudowanych.

Celem niniejszej wyceny jest okreslenie wartosei rynkowej nieruchomosci
gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudow^ mieszkaniow^jednorodzinn^.
W zwi^ku z powyzszym na potrzeby niniejszej wyceny dokonano analizy
transakcji sprzedazy nieruchomosci gruntowych niezabudowanych b^d^cych
przedmiotem prawa wtasnosci przeznaczonych pod zabudow^ mieszkaniow^
polozonych na terenie gminy Nowosolna, a w szczegolnosci na terenie obr^bu Byszewy
i obr^bow sqsiednich. Analiz? rynku przeprowadzono na postawie informacji
uzyskanych w Starostwie Powiatu Lodzkiego Wschodniego, informacji uzyskanych w
Urz^dzie Gminy Nowosolna oraz informacji uzyskanych z Lodzkiej Bazy Danych o
Rynku Nieruchomosci prowadzonej pod patronatem Lodzkiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawcow Maj^tkowych.

Badano transakcje sprzedazy nieruchomosci gruntowych niezabudowanych o
parametrach zblizonych do nieruchomosci stanowiqcej przedmiot opracowania.
Skupiono si^ na analizie transakcji sprzedazy nieruchomosci o powierzchniach od 1000
m^ do 3000 m^.

W pierwszym etapie okres badan dotyczyl dwoch lat poprzedzaj^cych dzien
sporz^dzenia niniejszej wyceny. Jednakze ze wzgl^du na ograniczon^ liczb? transakcji
nieruchomosci podobnych odnotowanych na lokalnym rynku nieruchomosci w okresie
dwoch lat wstecz od daty wyceny, ktore dalyby mozliwosc przeprowadzenia rzetelnej
analizy tego rynku i dokonania wyceny przedmiotowej dzialki zdecydowano rozszerzyc
badany okres do trzech lat poprzedzaj^cych dzien sporz^dzenia niniejszej wyceny. Do
szczegolowych analiz wykorzystano transakcje z okresu od marca 2014 roku do
stycznia 2017 roku.

Na podstawie przeprowadzonych badah mozna stwierdzic, ze ceny placone za
nieruchomosci gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudow? mieszkaniow^ s^
dose zroznicowane. Najwi^kszy wplyw na cen? nieruchomosci ma jej lokalizacja i
atrybuty dzialki gruntu tj. ksztah, warunki zabudowy i zagospodarowania.
Mniejszy wplyw na cen? nieruchomosci ma dost^p do nieruchomosci (dojazd) i
mozliwosc uzbrojenie w urz^dzenia inffastruktury technicznej. Ponadto na badanym
rynku zaobserwowano cenotworczy wplyw powierzchni dzialki. Wyzszymi cenami
charakteryzuj^ si^ nieruchomosci gruntowe niezabudowane o powierzchniach
wynosz^cych od 1000 m^ do 2000 m^. Na analizowanym rynku nieruchomosci ceny
nieruchomosci podobnych wahaj^ si? w granicach od okolo 50 zl/m^ do okolo 100 zl/m^
w zale:mosci od indywidualnych atrybutow poszczegolnych nieruchomosci.
Analiza cen z aktow notarialnych wykazuje, ze po okresie silnego wzrostu w

latach 2007 - 2008 nast^pilo pogorszenie si? globalnej koniunktury gospodarczej i
planow inwestycyjnych. Nast^pily utrudnienia w uzyskaniu kredytow, co z kolei
wplyn?lo na ograniczenie popytu i spadek cen nieruchomosci gruntowych. Obecnie
ceny nieruchomosci ulegly stabilizacji. W badanym okresie ceny nieruchomosci s^
zblizone, a roznice pomi?dzy nimi zwiqzane s^ z indywidualnymi atrybutami danej
nieruchomosci. Nie wyst?puje wyrazny cenowy trend czasowy.
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W latach 2014 - 2017 roku nie jest obserwowany wzrost wartosci
nieruchomosci gruntowych niezabudowanych. W zwiqzku z powyzszym nie jest
konieczne korygowanie danych wykorzystanych w analizach porownawczych o trendy
czasowe z uwagi na wzrost cen.
W wyniku przeprowadzonego badania lokalnego rynku nieruchomosci
wynotowano transakcje sprzedazy obiektow porownawczych. Zestawienie wybranych
transakcji stanowi zal^cznik do niniejszego operatu szacunkowego.
Na badanym rynku zaobserwowano wystarczaj^c^ ilosc transakcji sprzeda:^
podobnych nieruchomosci gruntowych niezabudowanych by zastosowac podejscie
porownawcze, w metodzie korygowania ceny sredniej. Jako jednostk? porownawcz^
przyj^to 1 m^ powierzchni dzialki gruntu. Wagi cech rynkowych okreslono na

podstawie preferencji nabywcow poszczegolnych nieruchomosci, informacji
uzyskanych w lokalnych biurach obrotu nieruchomosciami oraz informacji wlasnych na
ten temat.

Wytypowano cechy rynkowe, jakie na badanym lokalnym rynku wplywaj^ na
ceny gruntow przeznaczonych pod zabudow^ mieszkaniow^:
> lokalizacja i s^siedztwo nieruchomosci,
> warunki zagospodarowania nieruchomosci,
> powierzchnia nieruchomosci,
> dojazd do nieruchomosci.

> uzbrojenie w infrastruktur^ techniczn^.
9. Badanie rynku dla nieruchomosci gruntowych niezabudowanych.
Na podstawie analizy transakcji rynkowych oraz wywiadu terenowego
wytypowano transakcje sprzedazy obiektow porownawczych. Zestawienie badanych
transakcji w zal^czniku. Ponizej przedstawiono opis transakcji o cenach skrajnych w
badanym zestawieniu transakcji.
Transakcia o cenie minimalnei

Transakcja z 25 listopada 2014 roku.

Nieruchomosc polozona w gminie Nowosolna, w obr^bie Boginia. Prawo wlasnosci
nieruchomosci. Nieruchomosc gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudow?
mieszkaniow^ jednorodzinn^ o powierzchni 2686 m^. Polozenie nieruchomosci w
znacznej odlegiosci od centrum miejscowosci. W s^siedztwie brak obiektdw handlowo
- uslugowych. Utrudniony dost^p do srodkow komunikacji. W s^siedztwie niska
intensywnosc zabudowy mieszkaniowej. Warunki zagospodarowania nieruchomosci
znacznie utrudnione. Dojazd i dost^p do nieruchomosci utrudniony. Niepelne
uzbrojenie terenu.
Cena transakcyjna: 152 510 zl.
Cena 1 m^ powierzchni: 56,78 zl.

Biuro wyceny i zarzqdzania nieruchomosciami Agata Pakulska

Nieruchomo^d gruntowa niezabudowana.

Gmina Nowosolna. Mieiscowo^d Bvszewv. Dziatka nr 98/5.
Svgn. akt Km 30678/15.

Transakcia o cenie maksvmalnei

Transakcja z 17 marca 2014 roku.

Nieruchomosc polozona w gminie Nowosolna, w obr^bie Borchowka.

Nieruchomosc gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudow? mieszkaniow^
jednorodzinn^ o powierzchni 1202 m^. Polozenie nieruchomosci blisko centrum
miejscowosci. W poblizu znajduj^ si^ obiekty handlowo - uslugowe. Dost^p do
srodkow komunikacji. W s^siedztwie duza intensywnosc zabudowy mieszkaniowej.
Warunki zagospodarowania dzialki dobre. Dojazd i dost^p do nieruchomosci dobry.
Mozliwosc pelnego uzbrojenia w media.
Cena transakcyjna: 125 000 zl.
Cena 1 m^ powierzchni: 103,99 zl.
Cena minimalna: 56,78 zl/m^

Cena maksymalna: 103,99 zl/m^
Cena srednia: 76,63 zMvo?
C min/Csr: 0,74.
C max/Csr: 1,36.

Wytypowano cechy rynkowe, jakie na badanym lokalnym rynku wpiywaj^ na
cen? nieruchomosci gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod analizowan^
zabudowy mieszkaniow^:

Lokalizacja i s^siedztwo nieruchomosci

> slabe - polozenie w znacznej odlegiosci od centrum miejscowosci, w
s^siedztwie brak obiektow handlowo - uslugowych, utrudniony dost^p
do srodkow komunikacji, w s^siedztwie niska intensywnosc zabudowy
mieszkaniowej;

> przeci^tne - polozenie w umiarkowanej odlegiosci od centrum
miejscowosci, w s^siedztwie znajduj^ si? obiekty handlowo - uslugowe,
przeci?tny dost?p do srodkow komimikacji, w s^siedztwie przeci?tna
intensywnosc zabudowy mieszkaniowej;
> dobre - polozenie blisko centrum miejscowosci, w poblizu znajduj^ si?
obiekty handlowo - uslugowe, dogodny dost?p do srodkow komunikacji,
w s^siedztwie duza intensywnosc zabudowy mieszkaniowej.
Warunki zagospodarowania nieruchomosci

> slabe - nieruchomosc o utrudnionych warunkach zabudowy i

zagospodarowania, znaczne ograniczenia w mozliwosciach zabudowy i
zagospodarowania gruntu;

> przeci?tne - nieruchomosc o ksztalcie regularnym, ale o przeci?tnych
warunkach zabudowy i zagospodarowania, przeci?tne ograniczenia w
mozliwosciach zabudowy i zagospodarowania gruntu;

> dobre - nieruchomosc o regularnym, typowym ksztalcie, o dobrych
warunkach zabudowy i zagospodarowania, brak ograniczeh w
mozliwosciach zabudowy i zagospodarowania gruntu.
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Powierzchnia nieruchomosci

> przeci^tna - powierzchnia nieruchomosci powyzej 2 000 m^;
> dobra- powierzchnia nieruchomosci od 1 000 m^ do 2 000 m^.
Dojazd do nieruchomosci

> slaby: poiozenie przy drodze o nawierzchni gruntowej b^dz utrudniony
dojazd do dzialki;

> przeci^tny: poiozenie przy drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej,
przeci^tny dojazd do nieruchomosci;

> dobry: poiozenie przy drodze publicznej o dobrej nawierzchni,
zapewniony latwy dojazd do dzialki.
Uzbrojenie w infrastruktur^ techniczn^

> slabe - teren nieruchomosci nie jest uzbrojony w urz^dzenia
infrastruktury technicznej;

> przeci^tne - teren nieruchomosci jest cz^sciowo uzbrojony w urz^dzenia
infrastruktury technicznej;

> dobre - teren nieruchomosci uzbrojony w urz^dzenia infrastruktury
technicznej.

Zanalizowano preferencje nabywcow oraz dane uzyskanych z aktow
notarialnych odnosnie cen placonych na lokalnym rynku za analizowane nieruchomosci
o znanych cechach. Okreslono wagi cech rynkowych jako udzial procentowy w
przedziale cenowym.
L.p.
1.

Rodzaj cechy
Lokalizacja i s^siedztwo
nieruchomosci

2.

Waga cechy
30%

Warunki zagospodarowania
nieruchomoSci

25%

3.

Powierzchnia nieruchomoSci

10%

4.

Dojazd do nieruchomoSci

15%

5.

Uzbrojenie w infrastruktur?
techniczn^
Razem

20%
100%

Zakres wspdlczynnikdw
koryguiacych

slabe - przeciftne - dobre
0,222-0,315-0,408

slabe - przeci?tne - dobre
0,185-0,263-0,340
przeci?tna- dobra
0,074-0,136

slaby - przeciftny - dobry
0,111 -0,158-0,204

slabe - przeciftne - dobre
0,148-0,210-0,272
0,74-136
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10. Okreslenie wartosci rynkowej nieruchomosci.
Ponizej okreslona zostala wartosc prawa wJasnosci nieruchomosci niezabudowanej dziatki gruntu nr 98/5 o powierzchni 2437
poiozonej w
miejscowosci Byszewy w gminie Nowosolna.
Ocena cech dla przedmiotowei nieruchomosci:

Lokalizacja i sqsiedztwo nieruchomosci: slabe
Warunki zagospodarowania nieruchomosci: przeci^tne
Powierzchnia nieruchomosci: przeci^tna
Dojazd do nieruchomosci: przeci^tny

Uzbrojenie w infrastruktur? techniczn^: przeci?tne
Zestawienie wartosci wspoiczvnnikow korveuiacvch:

Lokalizacja i s^siedztwo nieruchomosci:
Warunki zagospodarowania nieruchomosci:
Powierzchnia nieruchomosci:
Dojazd do nieruchomosci:

0,222
0,263
0,074
0,158

Uzbrojenie w infrastrukture techniczn^:
Razem

0.210
0,927

Wartosc rynkowa 1 m^ gruntu = 0,927 x 76,63 zl/m^ = 71,04 zl/m^
Warto^d rvnkowa prawa nieruchomosci gruntowej niezabudowanej oznaczonei
iako dzialka nr 98/5 o powierzchni 2437
poiozonej w mieiscowosci Bvszewv w gminie Nowosolna vrynosi;

W = 2437 m^x 71,04 zl/m^
W= 173 124 zi

Po zaokr^gleniu przyj^to:
W = 173 100 zl

slownie: sto siedemdziesi^t trzy tysi^ce, sto zlotych.
11. Uzasadnienie wyniku.

Okreslona powyzej wartosc przedmiotowej nieruchomosci gruntowej
niezabudowanej przeznaczonej pod zabudow? mieszkaniowq miesci si? w zalozonym
przedziale cenowym oraz uwzgl?dnia szczegolne cechy nieruchomosci. Okreslona
wartosc stanowi najbardziej prawdopodobn^ cen? mozliw^ do uzyskania w transakcji
wolnorynkowej na rynku lokalnym.
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12. Uwagi i zastrzezenia.

> Operat szacunkowy zostat sporz^dzony zgodnie z przepisami prawa i
Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny opracowanymi przez Polsk^
Federacj^ Stowarzyszen Rzeczoznawcow Maj^tkowych.
> Wycena opiera si? na ogl?dzinach nieruchomosci przeprowadzonych przez
rzeczoznawc? oraz na danych i doknmentach technicznych i prawnych z
katastru nieruchomosci.

> Zgodnie z art. 158. Ustawy o gospodarce nieruchomosciami z niniejszego
operatu szacunkowego sporz^dzono wyci^g, ktory zostanie przekazany do
organu prowadzqcego kataster nieruchomosci.
> Uprawnionym do poslugiwania si? niniejszym opracowaniem jest
Zleceniodawca.

> Operat nie moze bye udost?pniany osobom trzecim oraz nie moze bye

>

>

>

>

>

>

>

>

publikowany w calosci lub w cz?sci w jakimkolwiek dokumencie bez
pisemnej zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i tresci takiej
publikacji.
Autor operatu nie ponosi odpowiedzialnosci wobec osob trzecich z tytulu
wykorzystania operatu szacunkowego w innym celu, anizeli zostai on
sporz^dzony, a takze za wadliwosc lub nieaktualno^c dokumentacji
dostarczonej przez Zleceniodawc?.
Zakladam, ze nie ukryto przede mn^ zadnych informacji dotycz^cych
przedmiotowej nieruchomosci.
Zat^czone badanie ksi?gi wieczystej nie obejmuje swoj^ r?kojmi^ dzialu III
i dzialu IV niniejszej ksi?gi. Podane w operacie ceny i wartosci nie
zawieraj^ podatku VAT oraz kosztow zwi^zanych z przeniesieniem praw.
Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ukryte wady nieruchomosci
i iime ograniczenia w mozliwosci posadowienia budynkow i budowli,
ktorych nie mogl stwierdzic na podstawie udost?pnionej mu dokumentacji.
Nie wykonywano badah nosnosci gruntu.
Nie przeprowadzono na przedmiotowej dzialce badah geotechnicznych
gruntu majqcych na celu okreslenie wytrzymalosci gruntu i poziomu w6d
gruntowych.
Szczegolowe dane dotycz^ce transakcji nieruchomosci przyj?tych do
porownah znajdujq si? w posiadaniu rzeczoznawcy maj^tkowego. Zgodnie z
art. 175 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami stanowi^ tajemnic? zawodow^ i nie mog^ bye
przekazywane osobom nieuprawnionym.
Operat szacunkowy moze bye wykorzystywany do celu, dla ktorego zostai
sporz^dzony przez okres 12 miesi?cy od daty jego sporzqdzenia, chyba ze
wyst^pily zmiany uwarunkowah prawnych lub istotne zmiany czynnikow,
o ktorych mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.
Obliczona powyzej wartosc nieruchomosci nie zawiera w sobie zadnych
obci^zeh podatkowych, w tym podatku od towarow i uslug(VAT).
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> Obliczenia matematyczne zawarte w przedmiotowym operacie
szacunkowym
oparte na ogolnych zasadach dzialan matematycznych,
jakie
zaimplementowane m.in. w powszechnie stosowanych
kalkulatorach oraz komputerowych arkuszach kalkulacyjnych typu
Microsoft Excel. Niescislosci w obliczeniach matematycznych mogq
wynikac z duzej ilosci zaokr^gleh przy wielokrotnym stosowaniu dzialan
matematycznych iloczynu i ilorazu. Bl^dy zaokr^gleh nie maj^ wplywu na
kohcow4 wartosc nieruchomosci.
> Obliczona w operacie wartosc rynkowa nieruchomosci zostala okreslona dla
aktualnego sposobu wykorzystania nieruchomosci.

> Zgodnie z art. 948.§2 KPC w oszacowaniu nalezy podac osobno wartosc
nieruchomosci, budowli i innych urz^dzeh, przynalemosci i pozytkow oraz
osobno wartosc calosci,jak rowniez wartosc cz^sci nieruchomosci, ktora w

mysl art. 946 zostala wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytacj?.
Wartosci powyzsze nalezy podac tak z uwzgl^dnieniem, jak i bez
uwzgl^dnienia praw, ktore pozostaj^ w mocy bez zaliczenia na cen?
nabycia, oraz wartosci praw nieokreslonych sum^ pieni^m^ obci^zaj^cych
nieruchomosc, w szczegolnosci swiadczeh z tytulu takich praw. Niniejsze
opracowanie dotyczy nieruchomosci gruntowej niezabudowanej, ktora nie
posiada cz^sci skladowych takich jak budowle i inne urz^dzenia,
przynalemosci czy pozytki, ktore wymagalyby dodatkowego oszacowania.
W zwi^zku z tym nalezy uznac,ze ww. przepis nie ma zastosowania.
13. Zai^czniki.

Zal.l.- Dokumentacja fotograficzna.
Zal.2.- Lokalizacja nieruchomosci na mapie.
Zal.3.- Odpis ksi^gi wieczystej nieruchomosci.
Zal.4.- Uproszczony wypis z rejestru gruntdw.
Zal.5.- Mapa zasadnicza.
Zal.6.- Zestawienie transakcji sprzedazy nieruchomosci podobnych.
Zal.7.- Zlecenie sporz^dzenia opisu i oszacowania nieruchomosci.
Zal.S.- Potwierdzenie wyslania zawiadomienia o ogl^dzinach.
Zal.9.- Fragment MPZP dla przedmiotowej nieruchomosci.

L6dz,02 lutego 2017 roku.
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Biuro wyceny i zarzqdzania nieruchomosciami Agata Pakulska
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EUKW - Prezentacja Ksi^gi Wieczyst^

24.01.2017

Zalq.C2nll
MINlSTERSrWO
SPRAWIEDLIWOSCI

AAA

•>

H'ww.tns.gov.pl

Strona glowna

Elektroniczne Ksi^gi Wieczyste

Wyszukiwanie Ksi^gi Wieczystej

Wynik wyszukiwania ksiqgi wieczystej
Numer ksi^gi wieczystej

LDlM/00216901/7

Typ ksl^gi wieczystej

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Oznaczenie wydziatu prowadzq^cego ksi^g^ wieczyst^

XVI WYDZIAt KSIAG WIECZYSTYCH tODZ

Data zapisania ksiggi wieczystej

2009-06-25

Data zamkni^cia ksi^gi wieczystej
Polozenie

, tODZKI WSCHODNI, NOWOSOLNA, BYSZEWY

Wlasciciel / uzytkownik wieczysty / uprawniony

lOUP" SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Przegl^danie tresci ksi^gi wieczystej

PRZEGLADANIE AKTUALNEJ TRESCI KW

PRZEGLADANIE ZUPELNEJ TRESCI KW

PRZEGLADANIE AKTUALNEJ TRESCI KW
- DOTYCHCZASOWA POSTAC

WROC DO MENU GtOWNEGO

I

KAPITAt LUDZKI
'.aOMlk -

WROC DO KRYTERIOW

MINISTERSTWO

SPRAWIEDLIWOSCi

UNUEUROMJSKA
EUftOPEJSKI
FUNOUSZ SP01EC2NY

PROJEKT WSP0e.FINANSOWANY ZE SrODKOW UNH EUROPEJSKIKJ W RAMACH p;i)ROPfLISKIp;GO PUNDUSZU spolecznp;go
Wersja ,3.0.1.491,19-12-2016

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszuklwanieKW

1/1

htlps://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/ajkw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

24.01.2017

TRESC KSI^GI WIECZYSTEJ NR LDlM/00216901/7, STAN Z DNIA 2017-01-24
19:00
prowadzonej przez SAD REJONOWY DLA tODZI-SRODMIESCIA W tODZI, XVI WYDZIAt KSIAG
WIECZYSTYCH - LDIM

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat I-O

Dzial I-Sp

Dziat II

Dziat III

Dziat IV

DZIAt I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI
Nr

podstawy
wpisu

Numer biez^cy nieruchomosci

1

1,2

Dziatki ewidencyjne
Nr

■p. 1.

podstawy
wpisu

Numer dziatki

98/5

1,2

Obr^b ewidencyjny (nazwa)
0003 BYSZEWY
Polozenie (numer porzqdkowy /
LODZKIE, LODZKI WSCHODNI,
wojewodztwo, powiat, gmina,
Lp. 1.
NOWOSOLNA, BYSZEWY
miejscowosc)
Sposob korzystania
R - GRUNTY ORNE
Przyt^czenie (numer ksiqgi wieczystej, z
LDIM / 00137787 / 3, 0,2437 HA
ktorej odfgczono dziafkg, obszar)
Nr

podstawy
wpisu

Obszar calej nieruchomosci

0,2437 HA

1, 2

DOKUMENTY B^DACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr

podstawy
wpisu
MAPA SYTUACY3NA DO CELOW PRAWNYCH Z PROJEKTEM PODZIAtU NR 527-

694/07, 2007-06-18, POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I
KARTOGRAFICZNEJ, LODZ; 9

(podstawa oznaczenia, data sporz^dzenia, nazwa organu, siedziba organu; pofozenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./LD1M/00054093/08/001, 2008-09-25 11:49:04, 2009-06-2515.45.56.880330, NIE, 4-7

(rodzaj i numer dziennika, chwila wpiywu, chwila wpisu, czy z urzqdu, pofozenie wniosku
- numer karty akt)
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW, 2008-05-09, WOJT GMINY NOWOSOLNA, LODZ; 10

(podstawa oznaczenia, data sporzqdzenia, nazwa organu, siedziba organu; pofozenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./LD1M/00054093/08/001, 2008-09-25 11:49:04, 2009-06-2515.45.56.880330, NIE, 4-7

(rodzaj i numer dziennika, chwiia wpfywu, chwila wpisu, czy z urzqdu, pofozenie wniosku
-numer karty akt)

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pcikazWydruk

1/2

24.01.2017

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

Powrot

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk
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https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

24.01.2017

TRESC KSI^GI WIECZYSTEJ NR LDlM/00216901/7, STAN Z DNIA 2017-01-24
19:00

prowadzonej przez SAD REJONOWY DLA tODZI-SRODMIESCIA W tODZI, XVI WYDZIAt KSIAG
WIECZYSTYCH - LDIM

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat I-O

Dzia* I-Sp

Dziat II

Dzia* III

Dziat IV

DZIAL I-SP - SPIS PRAW ZWIAZANYCH Z WtASNOSCIi\
BRAK WPISOW

Powrot

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

1/1

24.01.2017

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

TRESC KSI^GI WIECZYSTEJ NR LDlM/00216901/7, STAN Z DNIA 2017-01-24
19:01

prowadzonej przez SAD REJONOWY DLA tODZI-SRODMIESCIA W tODZI, XVI WYDZIAt KSIAG
WIECZYSTYCH - LDIM

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA
Dziat I-O

Dziat I-Sp

Dziat II

Dziat III

Dziat IV

DZlAt II - WtASNOSC
Wtasciciele

Nr

Lp. 1.

podstawy

—

wpisu

Lista wskazan udziatow w prawie
(numer udziaiu w prawie/ wielkosc
"dziaiu/rodzaj wspoinosci)

3

Lp. 1.

1

1/1

—

inna osoba prawna lub jednostka

"TVS GROUP" SPOLKA Z

organizacyjna nieb^d^ca osob^ prawn^
(Nazwa, siedziba, REGON)

OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, LODZ,
10045626300000

DOKUMENTY B^DACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr

podstawy
wpisu

UMOWA SPRZEDAZY, 5123/2008, 2008-09-25, ZOFIA KROL, LODZ; 4-7
(tytuf aktu, numer rep A, data sporzqdzenia, notariusz - imi^imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; potozenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./LD1M/00054093/08/001, 2008-09-25 11:49:04, 2009-06-2515.45.56.880330, NIE, 4-7

(rodzaj i numer dziennika, chwila wpiywu, chwila wpisu, czy z urz^du, poiozenie wnlosku
- numer karty akt)

Powrot

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukwjxz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk
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24.01.2017

TRESC KSI^GI WIECZYSTEJ NR LDlM/00216901/7, STAN Z DNIA 2017-01-24
19:01

prowadzonej przez SAD REJONOWY DLA tODZI-SRODMIESCIA W tODZI, XVI WVDZIAt KSIAG
WIECZYSTYCH - LDIM

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat I-O

Dziat I-Sd

Dziat II

Dziat III

Dziat IV

DZIAL III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
Nr

Lp. 1.

—

podstawy
wpisu

Numer wpisu

14

Rodzaj wpisu

INNY WPIS

38

WZMIANKA 0 TOCZACEJ SI^ EGZEKUCJI Z
NIERUCHOMOSCI OBJ^TEJ NINIEJSZA
KSIEGA WIECZYSTA W CELU
WYEGZEKWOWANIA NALEZNOSCI

Tresc wpisu

PIENIEZNEJ NA RZECZ WIERZYCIELA
LINDORFF I NIESTANDARYZOWANY

ZAMKNIETY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY Z SIEDZIBA W KRAKOWIE
W SPRAWIE KM 30678/15 .
Nr

Lp. 2.

—

Numer wpisu
Rodzaj wpisu

15

podstawy
wpisu
39

INNY WPIS

DO EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOSCI

Tresc wpisu

PRZYLACZYL SIE KOLEJNY WIERZYCIELBENEDYKT ZEROMINSKI W SPRAWIE KM

706/10.

DOKUMENTY B^DACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr

podstawy
wpisu
ZAWIADOMIENIE O WSZCZ^CIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOSCI Z
WEZWANIEM DO ZAPtATY DtUGU, KM 30678/15, 2016-10-18, KOMORNIK SADOWY
PRZY SADZIE REJONOWYM DLA LODZI-WIDZEWA W LODZI PIOTR PIETRASIK; 381

(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; pdozenie dokumentu - numer
karty akt)
DZ. KW./LD1M/00040784/16/001, 2016-10-18 11:05:45, 2016-10-2714.19.23.660604, NIE, 377-378

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzqdu, pofozenie wniosku

- numer karty akt)
39

ZAWIADOMIENIE O WSZCZ^CIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOSCI Z
WEZWANIEM DO ZAPtATY DtUGU, KM 706/10, 2016-11-16, KOMORNIK SADOWY
PRZY SADZIE REJONOWYM DLA LODZI-WIDZEWA W LODZI PIOTR PIETRASIK; 390

(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; pofozenie dokumentu - numer
karty akt)
DZ. KW./LD1M/00044696/16/001, 2016-11-16 07:58:01, 2016-12-0910.50.22.421441, NIE, 386-387

https://przegiadarka-ekw.ms.gov.pi/eukw_prz/KsleglWieczyste/pokazWydruk

1/2

24.01.2017

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukwjDrz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzqdu, pofozenie wniosku
- numer karty akt)
Powrot

httpsV/przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukwjDrz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk
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https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

TRESC KSI^GI WIECZYSTEJ NR LDlM/00216901/7, STAN Z DNIA 2017-01-24
19:01

prowadzonej przez SAD REJONOWY DLA tODZI-SRODMIESCIA W tODZI, XVI WYDZIAt KSIAG
WIECZYSTYCH - LDIM

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat I-O

Dziat I-Sp

Dziat II

Dziat III

Dziat IV

DZIAt IV - HIPOTEKA
Nr

Lp. 1.

podstawy

—

wpisu

Numer hipoteki (roszczenia)
Rodzaj hipoteki (roszczenia)

1

166000,00 (STO SZESCDZIESIAT SZESC

Suma (slownie), waluta

Wierzytelnosc i stosunek prawny
lumer wierzytelnosci/

4,21

HIPOTEKA UMOWNA ZWYKtA

TYSI^CY) Zt

Lp. 1.

1

KREDYT

wierzytelnosi)
Term in zaplaty

2013-08-30

Inne informacje

1304/600/152/08/00 Z DNIA 16 WRZESNIA

UMOWA KREDYTOWA NR
2008 R.

Wierzyciel hipoteczny
CASUS FINANSEI

Inna osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieb^d^ca osob^
prawny(nazwa, siedziba, REGON)

Lp. 1.

NIESTANDARYZOWANY
SEKURYTYZACY3NY FUNDUSZ

INWESTYCY3NY ZAMKNI^TY, KRAKOW,
12257970600000
Nr

Lp. 2.

—

podstawy
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia)
odzaj hipoteki (roszczenia)

2

5, 20

HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA

45000,00 (CZTERDZIESCI PI^C TYSI^CY)

Suma (slownie), waluta

Zt

Wierzytelnosc i stosunek prawny

(numer wierzytelnosci/

ODSETKI, KOSZTY BANKU,

Lp. 1.

NALEZNOSCI UBOCZNE

wierzytelnosd)
Term in zaplaty

2013-08-30

Inne informacje

1304/600/152/08/00 Z DNIA 16 WRZESNIA

UMOWA KREDYTOWA NR
2008 R.

Wierzyciel hipoteczny
CASUS FINANSEI

Inna osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieb^d^ca osob^
prawny(nazwa, siedziba, REGON)

Lp. 1.

NIESTANDARYZOWANY
SEKURYTYZACY3NY FUNDUSZ

INWESTYCY3NY ZAMKNI^TY, KRAKOW,
12257970600000
Nr

Lp. 3.

—

podstawy
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia)
Rodzaj hipoteki (roszczenia)

3

17

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/f<siegiWieczyste/pokazWydruk

1/4

24.01.2017

https;//przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

18791,84 (OSIEMNASCIE TYSI^CY
SIEDEMSET DZIEWI^CDZIESIA.T JEDEN
84/100) Zt

Suma (stownie), waluta

SKtiADKI NA FUNDUSZ UBEZPIECZEN

Wierzytelnosc i stosunek prawny
(numer wierzytelnosci/
wierzytelnosd)

Lp. 1.

.

SPOLECZNYCH ZA OKRES OD 2009-12
DO 2010-06 WRAZ Z ODSETKAMI ZA

ZWLOK^, KOSZTAMI UPOMNIENIA I
DALSZYMI ROSZCZENIAMI 0
ODSETKI

Wierzyciel hipoteczny
Inna osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieb^d^ca osob^
prawny(nazwa, siedziba, REGON)

ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH I

Lp. 1. ODDZIAL W LODZI, WARSZAWA,
00001775600403
Nr

Lp. 4.

—

Numer hipoteki (roszczenia)
Rodzaj hipoteki (roszczenia)

4

podstawy
wpisu
18

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

6230,00 (SZESC TYSI^CY DWIESCIE
TRZYDZIESCI) Zt

Suma (stownie), waluta

SKtiADKI NA FUNDUSZ

Wierzytelnosc i stosunek prawny
(numer wierzytelnosci/
wierzytelnosc)

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ZA
OKRES OD 2009-12 DO 2010-06

Lp. 1.

1

WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWLOK^,
KOSZTAMI UPOMNIENIA I DALSZYMI
ROSZCZENIAMI 0 ODSETKI

Wierzyciel hipoteczny
Inna osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieb^d^ca osob^
prawny(nazwa, siedziba, REGON)

ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH I

Lp. 1. ODDZIAL W LODZI, WARSZAWA,
00001775600403
Nr

Lp. 5.

—

podstawy
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia)
Rodzaj hipoteki (roszczenia)
jma (stownie), waluta

5

19

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

1721,00 (JEDEN TYSI^C SIEDEMSET
DWADZIESCIA JEDEN) ZL

Wierzytelnosc i stosunek prawny
(numer wierzytelnosci/
wierzytelnosc)

Lp. 1. 1

SKtiADKI NA FUNDUSZ PRACY I
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH
SWIADCZEN PRACOWNICHYCH ZA
OKRES OD 2009-12 DO 2010-06

WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWLOK^,
KOSZTAMI UPOMNIENIA I DALSZYMI
ROSZCZENIAMI 0 ODSETKI

Wierzyciel hipoteczny
Inna osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebQdq,ca osob^
prawny(nazwa, siedziba, REGON)

ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH I

Lp. 1. ODDZIAL W LODZI, WARSZAWA,
00001775600403
Nr

Lp. 6.

—

podstawy
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia)
Rodzaj hipoteki (roszczenia)
Suma (stownie), waluta

6

22

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

584,72 (PI^CSET OSIEMDZIESIA.T CZTERY
72/100) ZL
ODSETKI ZA ZWLOK^ OD PODATKU

https;//przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

2/4

24.01.2017

https;//przeglaclarka-ekw.ms.gov.pl/eukwjDrz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

Wierzytelnosc i stosunek prawny
(numer wierzytelnosci/
wierzytelnosc)

DOCHODOWEGO OD OSOB

Lp. 1. 1

PRAWNYCH ZA 2009/1 WRAZ Z
KOSZTAMI UPOMNIEN, KOSZTAMI
EGZEKUCYJNYMI ORAZ

ROSZCZENIAMI O DALSZE
NALEZNOSCI UBOCZNE

Wierzyciel hipoteczny
Skarb Panstwa (nazwa, siedziba,
REGON, rola instytucjl)

NACZELNIK URZ^DU SKARBOWEGO
tODZ-WIDZEW, LODZ, 47052048000000,
Lp. 1.
ORGAN REPREZENTUJACY SKARB
PANSTWA

DOKUMENTY B^DACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr

podstawy
wpisu
4

UMOWA SPRZEDAZY, 5123/2008, 2008-09-25, ZOFIA KROL, LODZ; 4-7
(tytui aktu, numer rep A, data sporz^dzenia, notariusz - imiq/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; pofozenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./LD1M/00054093/08/002, 2008-09-25 11:49:04, 2009-06-2515.45.56.880330, NIE, 4-7

(rodzaj i numer dziennika, chwila wpiywu, chwiia wpisu, czy z urzqdu, poiozenie wniosku
- numer karty akt)
5

UMOWA SPRZEDAZY, 5123/2008, 2008-09-25, ZOFIA KROL, LODZ; 4-7
(tytui aktu, numer rep A, data sporz^dzenia, notariusz - imi^imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; poiozenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./LD1M/00054093/08/003, 2008-09-25 11:49:04, 2009-06-2515.45.56.880330, NIE, 4-7

(rodzaj i numer dziennika, chwiia wpiywu, chwila wpisu, czy z urzqdu, poiozenie wniosku
- numer karty akt)
17

DECYZJA OKRESLAJACA ZADLUZENIE, 2100411DZPDZ13/00152, 2013-06-18,
ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH I ODDZIAL W LODZI; 144
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; poiozenie dokumentu - numer
karty akt)

DZ. KW./LD1M/00036407/13/001, 2013-08-20 14:34:16, 2013-09-2008.50.53.051993, NIE, 141-143

(rodzaj i numer dziennika, chwila wpiywu, chwiia wpisu, czy z urzqdu, poiozenie wniosku
- numer karty akt)

DECYZJA OKRESLAJACA ZADLUZENIE, 2100411DZPDZ13/00152, 2013-06-18,
ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH I ODDZIAL W LODZI; 144
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; poiozenie dokumentu - numer
karty akt)

DZ. KW./LD1M/00036407/13/002, 2013-08-20 14:34:16, 2013-09-2008.50.53.051993, NIE, 141-143

(rodzaj i numer dziennika, chwiia wpiywu, chwila wpisu, czy z urzgdu, poiozenie wniosku
- numer karty akt)
19

DECYZJA OKRESLAJACA ZADLUZENIE, 2100411DZPDZ13/00152, 2013-06-18,
ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH I ODDZIAL W LODZI; 144

(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; poiozenie dokumentu - numer
karty akt)

DZ. KW./LD1M/00036407/13/003, 2013-08-20 14:34:16, 2013-09-2008.50.53.051993, NIE, 141-143

(rodzaj i numer dziennika, chwiia wpiywu, chwiia wpisu, czy z urzqdu, poiozenie wniosku
20

- numer karty akt)
WYCIAG Z KSIAG RACHUNKOWYCH FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO I

EWIDENCJI ANALITYCZNEJ, 2014-06-11, CASUS FINANSE I NIESTANDARYZOWANY

SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI^TY Z SIEDZIBA W KRAKOWIE;
159

(wskazanie podstawy, data wydania, wystawca; poiozenie dokumentu - numer karty akt)
https://przegladarka-el<w.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

3/4

24.01.2017

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukwjDrz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

DZ. KW./LD1M/00036346/14/001, 2014-08-11 14:06:35, 2014-09-1513.04.33.554268, NIE, 156-158

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urz^du, pofozenie wniosku

- numer karty akt)
21

WYCIAG Z KSIAG RACHUNKOWYCH FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO I
EWIDENCJI ANALITYCZNEJ, 2014-06-11, CASUS FINANSE I NIESTANDARYZOWANY
SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI^TY Z SIEDZIBA W KRAKOWIE;
176

(wskazanie podstawy, data wydania, wystawca; poiozenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./LD1M/00036363/14/001, 2014-08-11 14:20:26, 2014-09-1513.15.26.129570, NIE, 173-175
(rodzaj i numer dziennika, chwiia wplywu, chwiia wpisu, czy z urzQdu, poiozenie wniosku

-numer karty akt)
22

TYTUt WYKONAWCZY, SM 4/82/11, 2011-01-12, NACZELNIK URZ^DU SKARBOWEGO
LODZ-WIDZEW; 206-207

(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; poiozenie dokumentu - numer
karty akt)
DZ. KW./LD1M/00055221/14/001, 2014-12-23 10:54:35, 2014-12-3011.33.36.396966, NIE, 202-204

(rodzaj i numer dziennika, chwiia wpiywu, chwila wpisu, czy z urzqdu, poiozenie wniosku

- numer karty akt)
Powrot

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukwj)rz/KsieglWieczyste/pokazWydruk
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ul. Sienkiewicza 3
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Jednostka ewidencyjna : 100608_2 Nowosolna
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UPR0S2CZ0NY WYPIS Z REJESTRU GRUNT6W
zdnia. 2017-01-26
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Typ transakcji: Nieruchomosci gruntowe

Widok: NieruchorriDsci gruntowe niezabudowane

Data

Miasto/Gmina

Obr^b

Ulica

Rodzaj

Powierzchni

Cena dziatek

Cena 1 mkw

2016-10-25

Nowosolna

Borchowka

Borchowka

wtasnosc

1 202

100000

83.19

2016-10-21

Nowosolna

Byszewy

Byszewy

wtasnosc

2 330

170 000

72,96

2016-10-18

Nowosolna

Grablna

LIpowa

wlasnosc

1 223

80 000

65.41

2016-10-14

Nowosolna

Byszewy

Byszewy

wtasnosc

1 691

115000

68.01

2016-10-12

Nowosolna

Byszewy

Byszewy

wlasnost

1 500

110000

73.33

2016-06-09

Nowosolna

Byszewy

Byszewy

wtasno^d

2 330

140 000

60.09

2015-06-30

Nowosolna

Byszewy

Brak

wtasnosd

2105

140000

66.51

2015-05-12

Nowosolna

Borchowka

Brak

wtasno§6

1 516

151 200

99.74

2015-03-17

Nowosolna

Grablna

B/d

wlasno^t

2 030

150 000

73.89

2014-11-25

Nowosolna

Boginia

Brak

wtasnosd

2 686

152 510

56.78

2014-11-03

Nowosolna

Boginia

Brak

wtasnosb

2 694

193798

71.94

2014-05-13

Nowosolna

Grablna

Brak

wlasnosc

2 228

222 800

14-05-09

Nowosolna

Byszewy

Brak

wlasnosc

1 733

12014-03-17

Nowosolna

Borchowka

Brak

wtasnosc
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Komornik Sqdowy przy S^dzie Rejonowym dla Lodzi Widzewa

• Piotr Pietrasik

Kancelaria Komornicza

Kolumny 155,93-611 L6dz
NIP 7292327288
www.koiiiorniklodz.net

e-mail: lodzpietrasikpiotr@pietrasikpiotr.pl
kontakt telefoniczny w godzinach 7:00 -15:00

tel.(42)638-72-00,(42)227-04-38,fax.(0-42)288-40-12
Sygn.akt Km 30678/15

naion c

/me/ w odpowiedzi podad: sygn. akt Km 30678/15

Pakulska Agata

Rzeczoznawca Majqtkowy

Dqbrowsklego 42 B m 63
93-277 L6d4

Na mocy art. 948 § 1 kpc i S 7 Rozpoirtadzenia
szazagdlowago
spoaobu
'°£^;~;™;CaiTn«aa.yayiny
LindorffI Niestandaryzowany Zamkni^ty seKurytyz yj y

„ierzyciela;

ul. Ksi^cia J6zefa 186
30-243 Krakdw

przeciwko dluinikowi:
TVS Group Sp.z o.o.

pi. Zwycifstwa 2

zlecl'Jani dlnanie czynno.ci niezb.dnych dla
nieruchomo^ci poloionej pod adresem; Nowosolna przy ul. Byszew^ (dz.i^s/ ;

posiadaj^cej zaloton^ ksi^g? wieczyst^ w Wydziale ^^^§^^0216901/7

S^du Rejmowego w dla Lodzi-§r6dmie§cia w Lodzi KW LDlM/00216901/7.
open,
azacppkowy na.azyKomortpka. Nalaznose za wykonany opis
anajduj,,!? do
wgladawkancelaril

p"Zu

zlecenia i przedlo2eniu rachunku.
z up. komornika
Asesor

I up. koDiomlka
Asesor

Marzena

Zenon

Pawelczyk

Pacbo

z up. komornika
Asesor

I up. komornika

z up. komornika/ r
Ases^or ^

'

Dominika

PolaAska-Pasturoak

■

, Bednareh

?L""°sr^owsk,
dk wspowcy Kaocalaria,,-,za.i.4
P«vma Sp. k.iurewrtca-Kuped Ka«,ryp.;^W^^
«,
50-227Wroclaw
•
TVS Group Sp.z 0.0.

Zwyci^stwa 2,90-312 LOdZ

j

Sdnie
ustavsy o kosztach s^dowych w sprawach cywilnych
),Zwrotwydafl<6w.uUaconegozarobkulubdochodu.wynagrodzeniaikoszt6wpodr02yprzyznaje
? na wniosek Swiadka, bi?
piSmie lub ustnie do protokolu rozprawy.

iloZony na

nrotokotu lub na piSmie, w terminie 3

2. Wniosek o przyznanie naleZnoSci, o ktdiych mowa w ust.]•
^
^ w art 88 zwrol koszldw osobie topr^/izqcejMia<^py^,4
udzialem osoby uprawnionej do tych nakZnofci.a w przypadku osoby. oktdrej mowa w art twm
'
twiadka,ktbrcmu ona towarzyszyta.
„™dnsvtiia sic zuuivwem lat trzech, liczqc od dnia powstiiiltWgo tQSZcz^il^rt - /
wskazanego w ust. 2.
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