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WYCI4G
Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Adres lokalu
93-279 Lodz,

ul. Tatrzariska 85 m. 56

Stan prawny sp6Idzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu
mieszkalnego

Wtasciciel nieruchomosci
Spoldzielnia Mieszkaniowa „Dabrowa" z siedziba w

Lodzi przy ul. Tatrzanskiej 112
Wspolwlasciciele spoldzielczego
wlasnosciowego prawa do lokalu

mieszkalnego

Janina Matusiak w udziale 1/3

Piotr Matusiak w udziale 1/3

Andrzej Matusiak w udziale 1/3
Ksiega wieczysta lokalu LDlM/00247573/4

Dzialka

Dzialka gruntu
Dzialka nr 1/147. Obreb G-6.

KW dzialki, na ktorej usytuowany jest budynek:
LD1M/00172238/7

Budynek
Konstrukcja prefabrykowana, 4 pietra, podpiwniczenie

Stan techniczny dobry

Lokal

Funkcja lokalu lokal mieszkalny

Uktad przestrzenny mieszkanie nierozkladowe,
dwa pokoje, kuchnia, lazienka z WC, przedpokqj

Powierzchnia uzytkowa lokalu
mieszkalnego

36,24 m2

Polozenie srodkowe

Pietto trzecie pi^tro (czwarta kondygnacja)

Media

siec energii elektrycznej, siec wodociqgowa, siec
kanalizacyjna, siec gazowa, siec cieplownicza, siec

teleiiilbmiatvc/na.

Wartosc rynkowa
spoldzielczego wlasnosciowego prawa do

lokalu mieszkalnego:

150 000 zl

slownie: sto piecdziesi^t tysi^cy zlotych.

Wartosc rynkowa udzialu w prawie
wlasnosci nieruchomosci wynoszacego
1/3 stanowiacego wlasnosc dluzniczka

Piotra Matusiaka:

50 000 zl

slownie: piecdziesi^t tysi^cy zlotych.

Sygn. akt Km 1003/18

Autor operatu

Agata Pakulska
Rzeczoznawca majqtkowy ds. szacowania nieruchomoici
Uprawnienia zuwodowe nr 55S5 nadane przez Minislra

Transportu, Budowniclwa I Gospodarki Morskie].

Rzeczo tkowy:
Lodz, dn. 19 iistopada 2018 roku.
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1. Przedmiot opracowania.

1.1. Przedmiot i zakres wyceny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest spoldzielcze wlasnosciowe prawo do
lokalu mieszkalnego nr 56 polozonego wLodzi przy ulicy Tatrzanskiej 85.

Dla przedmiotowego spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu
mieszkalnego nr 56 polozonego wLodzi przy ulicy Tatrzanskiej 85 zalozona jest ksiega
wieczysta KW LDlM/00247573/4 prowadzona przez XVI Wydzial Ksi^g Wieczystych
Sadu Rejonowego dla Lodzi - Srodmiescia w Lodzi.

Przedmiotowy lokal mieszkalny posiada powierzchnie uzytkowa. wynoszaca
36,24 m2.

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje sie w zasobach Spoldzielni
Mieszkaniowej „D^browa" z siedziba. wLodzi przy ul. Tatrzanskiej 112.

Zakres wyceny obejmuje okreslenie wartosci rynkowej ograniczonego prawa
rzeczowego - spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 56
polozonego w Lodzi przy ulicyTatrzanskiej 85.

1.2. Wlasciciel nieruchomosci.

Wspotwlascicielami przedmiotowego ograniczonego prawa rzeczowego -
spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem
56 polozonego przy ulicy Tatrzanskiej 85 w Lodzi saj

> Janina Matusiak w udziale 1/3

> Piotr Matusiak w udziale 1/3
> Andrzej Matusiak w udziale 1/3

Wlascicielem przedmiotowego lokalu mieszkalnego jest Spoldzielnia
Mieszkaniowa „Dabrowa" z siedziba. w Lodzi przy ul. Tatrzanskiej 112.

1.3. Stan prawny nieruchomosci zgodnie z ksictia wieczysta^
Stan prawny nieruchomosci jest uregulowany.
Dla spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 56,

polozonego w Lodzi przy ulicy Tatrzanskiej 85 zalozona jest ksiega wieczysta KW
LDlM/00247573/4 prowadzona przez XVI Wydzial Ksiqg Wieczystych Sadu
Rejonowego dla Lodzi - Srodmiescia w Lodzi.

Zgodnie z zal^czonym odpisem ksiegi wieczystej KW LDlM/00247573/4
stwierdzono nastepuj^ce wpisy:

Dzial I - OZNACZEN1E NIERUCHOMOSCI.

Polozenie: wojewodztwo lodzkie, powiat M. Lodz, gmina L6dz M.,
miejscowosc Lodz.
Ulica: Tatrzahska 85 m. 56.

Przeznaczenie i opis lokalu: lokal mieszkalny skladajacy sie z dwoch pokoi,
kuchni, lazienki z WC i przedpokoju.
Lokal polozony na czwartej kondygnacji.
Lokal niestanowi^cy odrebnej nieruchomosc.
Pole powierzchni uzytkowej lokalu wraz z powierzchni^ pomieszczeh
przynaleznych: 36,24 m2.
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Dzial 1- SP - SPIS PRAW ZWIAZANYCH Z WLASNOSCIA.
Nazwa spoldzielni mieszkaniowej: Spoldzielnia Mieszkaniowa „Dabrowa" z
siedziba. w Lodzi.

Dzial II - WLASNOSC.
Uprawnieni:

> Janina Matusiak w udziale 1/3
> Piotr Matusiak w udziale 1/3
> Andrzej Matusiak w udziale 1/3

Dzial III - PRAWA. ROSZCZENIA I OGRANICZENIA.

Numer wpisu

Rod/aj wpisu

Trest wpisu

INNY WPIS

WZMIANKA O WSZCZECIU EGZEKUCJI Z UDZIALU
NALEZACEGO DOPIOTRA MATUS1AKA, WYNOSZACEGO 1/3
|CZE$CI LOKALU UREGULOWANEGO WNINIEJSZEJ KSIEDZE
WIECZYSTEJ, PRZEZ K0M0RN1KASADOWEGO PRZY SADZIE
REJONOWYM DLAL0DZ1-WIDZEWA W LODZI PIOTRA
PIETRASIKA, NA SKUTEK WNIOSKU WIERZYCIELA
ASEKURACJA SP Z O.O.. W SPRAWIE KM 1003/18

Dzial IV - H1POTEKA.

Brak wpisow.

1.4. Stan nieruchomosci zgodnie w ewidencja gruntow i budynkow.

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje sie w wielorodzinnym budynku
mieszkalnym posadowionym na dzialce nr 1/147 wobrebie G- 6 wLodzi, przy ulicy
Tatrzanskiej 85. Dla dzialki zalozona jest ksiega wieczysta KW Nr LD1M/00172238/7
prowadzona przez XVI Wydzial Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego dla Lodzi -
Srodmiescia w Lodzi.

Dzialka nr 1/147 z obrebu G- 6 posiada powierzchnie wynosz^ca. 3,0785 ha i w
calosci stanowi uzytek B - tereny zabudowy mieszkaniowej. Dzialka stanowi
wspolwlasnosc Spoldzielni Mieszkaniowej „Dabrowa" z siedziba. w Lodzi przy ul.
Tatrzanskiej 112 i osob fizycznych.

2. Cel wyceny.

Celem wyceny jest okreslenie wartosci rynkowej spoldzielczego
wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 56 polozonego
przy ulicy Tatrzanskiej 85 w Lodzi uregulowanego w KW LDlM/00247573/4 dla
potrzeb sporz^dzenia opisu i oszacowania nieruchomosci w zwiazku z prowadzonym
postepowaniem egzekucyjnym w sprawie sygn. akt Km 1003/18.

Egzekucji podlega ulamkowy udzial w nieruchomosci wynosza.cy 1/3 czesci i
stanowi^cy wlasnos£ dluznika Pana Piotra Matusiaka.

Zgodnie z art. 1009 KPC w razie skierowania egzekucji do ulamkowej czeici
nieruchomosci opisowi i oszacowaniu podlega cala nieruchomosc. Suma. oszacowania
takiej czesci jest odpowiednia czesc sumy oszacowania calej nieruchomosci. Z uwagi
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na powyzsze w operacie nalezy podac wartosc calej nieruchomosci, jak i wartosc
ulamka bedqcego przedmiotem egzekucji tj. 1/3 czesci.

Okreslona w operacie wartosc rynkowa ograniczonego prawa rzeczowego -
spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego i jego czesci stanowid
bedzie podstawe do ustalenia ceny przy sprzedazy w drodze przetargu w procesie
egzekucji komorniczej.

Niniejszy operat szacunkowy sporzadzono wyl^cznie dla powyzszego celu
i tylko w tym celu moze on bye wykorzystywany.

3. Podstawy opracowania.

3.1. Podstawa formalna.

Podstawe formaln^ opracowania stanowi zlecenie sporzadzenia opisu i
oszacowania nieruchomosci z dnia 18 wrzesnia 2018 roku dokonane przez Komornika
Sa.dowego przy Sadzie Rejonowym dla Lodzi Widzewa Pana Piotra Pietrasika -
Kancelaria Komomicza w Lodzi, ul. Kolumny 155 (akta sprawy Km 1003/18).

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,
> licencja zarzadcy nieruchomosci Nr 26572 nadana przez Ministra

Infrastruktury i Rozwoju,
> czlonek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawcow Wyceny

Nieruchomosci Oddzial w Lodzi,
> czlonek Lodzkiego Stowarzyszenia Analitykow Rynku Nieruchomosci,

prowadzonego pod patronatem Lodzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawcow
Maja.tkowych w Lodzi.

3.3. Podstawy prawne.
> Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2017

poz. 459 ze zm.).
> Ustawa z dnia 19 listopada 1964 roku - Kodeks postepowania cywilnego

(t.j. Dz. U. 2018 poz. 155 ze zm.).
> Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. 2017 poz. 2101 ze zm.).
> Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku - O ksiegach wieczystych i hipotece

(t.j. Dz. U. 2017 poz. 1007 ze zm.).
> Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.).
> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku - O gospodarce nieruchomosciami

(t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.).
> Rozporza.dzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 roku w sprawie

wyceny nieruchomosci i sporzqdzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004
Nr 207 poz. 2109 zezm.).

> Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spoldzielniach mieszkaniowych
(t.j. Dz. U. 2013 poz. 1222 ze zm.)

Biuro wyceny i zarzqdzania nieruchomosciami Agata Pakulska
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^ Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 05 sierpnia 2016 roku w
sprawie szczegolowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania
nieruchomosci (Dz. U. 2016 poz. 1263).

^ Ustawa z dnia 24 wrzesnia 2004 roku o zmianie ustawy o komornikach
sadowych i egzekucji (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1277 ze zm.).

3.4. Podstawy metodyczne.

> Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - wydane przez Polska.
Federacje Stowarzyszeh Rzeczoznawcow Majatkowych i uzgodnione z
Ministrem Infrastruktury.

> „Standardy zawodowe rzeczoznawcow majatkowych" - wydane przez
Polska. Federacje Stowarzyszeh Rzeczoznawcow Majqtkowych. Warszawa
1998 r. wraz z pozniejszymi zmianami i uzupelnieniami - jako noty
interpretacyjne.

3.5. /nulla danych merytorycznych.

> Ogledziny nieruchomosci przeprowadzone w dniu 29 pazdziernika 2018
roku.

> Wydruk ksiegi wieczystej KW Nr LDlM/00247573/4 prowadzonej przez
XVI Wydzial Ksiaj> Wieczystych Sadu Rejonowego dla Lodzi -
Srodmiescia w Lodzi udostepniony przez Centreing Baze Danych Ksiaj,
Wieczystych.

> Badanie ksiegi wieczystej KW Nr LD1M/00172238/7 prowadzonej przez
XVI Wydzial Ksi^g Wieczystych Sadu Rejonowego dla Lodzi -
Srodmiescia w Lodzi udostepniony przez Centralna. Baze Danych Ksiajj
Wieczystych.

> Informacje uzyskane w Spoldzielni Mieszkaniowej „D^browa" z siedzib^ w
Lodzi przy ul. Tatrzanskiej 112 dotyczqce przedmiotowego lokalu
mieszkalnego.

> Informacje uzyskane w Spoldzielni Mieszkaniowej „D4browa" z siedzib^ w
Lodzi przy ul. Tatrzanskiej 112 na temat wolnorynkowych cen
transakcyjnych ograniczonego prawa rzeczowego - spoldzielczego
wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego bedaxych w zasobach
Spoldzielni.

> Informacje uzyskane z bazy danych prowadzonej przez Stowarzyszenie
Analitykow Lodzkiego Rynku Nieruchomosci w Lodzi pod patronatem
Lodzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawcow Majatkowych w Lodzi - dane z
rynku lokalnego dotycz^ce sprzedazy spoldzielczego wlasnosciowego
prawa do lokalu mieszkalnego zawartych na rynku lokalnym w ostatnim
okresie.

> Dane z biur notarialnych i biur obrotu nieruchomosciami dotycza.ce
aktualnych cen rynkowych spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu
mieszkalnego oraz preferencji inwestorow, jakimi kierujq sie przy
nabywaniu tego typu nieruchomosci.

Biuro wyceny i zarzqdzania nieruchomosciamiAgata Pakulska
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> Informacje wlasne autora opracowania dotyczgce lokalnego rynku
spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokali mieszkalnych oraz
transakcji ich sprzedazy majqcych miejsce na rynku lokalnym w ostatnim
okresie.

> Informacje uzyskane wWydziale Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta
Lodzi na temat przeznaczenia terenu, na ktorym polozona jest wyceniana
nieruchomosc w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Lodzi.

> Ogledziny nieruchomosci bed^cych przedmiotem wolnorynkowych
transakcji sprzedazy przyjetych do analizy porownawczej.

4. Daty istotne dla operatu szacunkowego.

Operat sporzadzono wedlug poziomu cen na dzieh 19 listopada 2018 roku.

Ogledzin nieruchomosci dokonano w dniu 29 pazdziernika 2018 roku.

Stan przedmiotu wyceny okreslono na dzieh 29 pazdziernika 2018 roku.

Operat sporzadzono dnia 19 listopada 2018 roku.

5. Opis nieruchomosci.

5.1. Ogledziny nieruchomosci.

Termin ogledzin przedmiotowej nieruchomosci wyznaczony zostal na dzieh 29
pazdziernika 2018 roku. Zawiadomienie o terminie ogledzin zostalo wyslane poczu} na
adres korespondencyjny dluznika (ul. Lokietka 3 m. 15, 47 - 100 Strzelce Opolskie)
oraz na adres nieruchomosci (ul. Tatrzariska 85 m. 56, 93 - 279 Lodz), ktorej
wspolwlascicielem jest dluznik. Zawiadomienie o terminie ogledzin w obu przypadkach
zostalo odebrane.

W wyznaczonym dniu ogledzin nie zastano Pana Piotra Matusiaka
nieruchomosci na terenie nieruchomosci. jednakze ogledziny odbyly sie w obecnosci
wspolwlascicieiki nieruchomosci, matki dluznika Pani Janiny Matusiak, ktora
przedmiotowy lokal mieszkalny zamieszkuje.

Podczas ogledzin wykonano opis nieruchomosci i dokumentacje fotograficznq.
Ponadto opis nieruchomosci zostal dokonany w oparciu o informacje uzyskane w
Spoldzielni Mieszkaniowej „D^browa" z siedzibg w Lodzi przy ul. Tatrzariskiej 112.

5.2. Lokalizacja ogolna nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomosc znajduje sie w Lodzi, w dzielnicy Gorna.
Lodz to miasto na prawach powiatu polozone w srodkowej Polsce, na obszarze

Wzniesieri Lodzkich. Miasto stanowi siedzibe wladz wojew6dztwa lodzkiego oraz
powiatu lodzkiego wschodniego. Lodz to znaczacy osrodek akademicki. Znajduje sie tu
kilka uczelni paristwowych oraz kilkanascie prywatnych. Lodz to rowniez wazny
osrodek kulturalny.
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Na obrzezach Lodzi znajduje sie Miedzynarodowy Port Lotniczy Lodz im.
Wladyslawa Reymonta. Lodz jest trzecim miastem w kraju pod wzgledem liczby
Iudnosci (739 832 osoby stan z 30 czerwca 2010) i czwartym pod wzgledem
powierzchni (293,25 km2). L6dz ma charakter miasta mieszkaniowo - uslugowego.
Miasto charakteryzuje wysoki stopieri zurbanizowania. Centralne usytuowanie miasta
umozliwia wl^czenie w krajowy i europejski system komunikacyjny, co potencjalnie
pozwoliloby uczynic z wojewodztwa lodzkiego teren lokalizacji instytucji
dystrybucyjnych szczebla centralnego (np. wezlow handlu hurtowego).

W bezposrednim sqsiedztwie miasta zlokalizowany jest wezel autostrad
(autostrada polnoc - poludnie A-l i autostrada wschod - zachod A-2) ktory stanowi
kluczowy obszar krajowego systemu komunikacyjnego. Dobrze rozwija sie kolejowa
stacja kontenerowa Lodz - Olechow i lotnisko im. Wladyslawa Reymonta, z ktorego
moga. korzystac samoloty pasazerskie oraz transportowe.

W miescie po okresie glebokich restrukturyzacji rozwija sie przemysl lekki
branzy wlokienniczej i odziezowej. W ostatnich latach wyrazny jest udzial przemyslu
maszynowego, artykulow elektrotechnicznych gospodarstwa domowego, aparatury
medycznej i elektroniki. Dobrze rozwijaja. sie uslugi w branzach ekonomiczno -
ksiegowych oraz uslugi logistyczne zwiazane z wezlami komunikacyjnymi polozonymi
w poblizu granic miasta. Wazna. role zaczyna spelniac funkcja produkcyjna i handlowa
w przemysle odziezowym oraz centra konferencyjne i targowe.

Gorna to dawna dzielnica Lodzi (do 31 grudnia 1992 r.), zajmuje obszar 72 km2
i jest zamieszkiwane przez okolo 178 tys. osob. Rejon ten charakteryzuje wysoki
stopieri zurbanizowania. Rejonten charakteryzuje wysoki stopieri zurbanizowania.

5.3. Lokalizacja szczegoiowa nieruchomosci.

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 56 znajduje sie w Lodzi przy ulicy
Tatrzariskiej 85 w obrebie G - 6. Nieruchomosc polozona jest na terenie osiedla
mieszkaniowego D^browa.

Da.browa to typowe osiedle mieszkaniowe wielorodzinne powstale na przelomie
lat 60 - tych i 70 - tych XX wieku. Na poludnie od istniej^cej ulicy
Dqbrowskiego powstalo osiedle D^browa I, a na polnoc Dabrowa II. Projektowane
osiedle mialo liczyc okolo 50 000 mieszkaricow, w tym Dabrowa I az 30 000. Pierwsze
budynki mieszkalne powstaly w rejonie ulic Zapolskiej i Umiriskiego w
systemie szkieletowym. Nastepne budowano juz w systemie wielkiej plyty. Budynki na
calym osiedlu wykonalo specjalnie powolane w tym celu Przedsiebiorstwo
Budownictwa Wielkoplytowego „Da.browa".

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje sie w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym polozonym po zachodniej stronie ulicy Tatrzariskiej, na odcinku
pomiedzy ulica^ Da.browskiego i ulica. Zbaraska.

Nieruchomosc znajduje sie w posredniej strefie miasta. Otoczenie
nieruchomosci typowe dla osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego. W otoczeniu
znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z towarzysz^ca. zabudowa.
uslugowq i uzytecznosci publicznej. W bezposrednim s^siedztwie znajduja. sie takze
tereny zielone - Park Podolski. Odleglosc od scislego centrum Lodzi wynosi okolo 5,0
km.
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5.4. Sasied/two nieruchomosci.

S^siedztwo przedmiotowej nieruchomosci jest przecietnie atrakcyjne. W
najblizszym s^siedztwie przedmiotowej nieruchomosci znajduja. si?:

> od strony polnocnej znajduje* sie zabudowania garazowe zlokalizowane
przy ulicy Zbaraskiej, dalej znajduje sie Park Podolski, za parkiem tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, uslugowej i uzytecznosci
publicznej, w dalszym sqsiedztwie w odleglosci okolo 800 metrow
przebiega ulica Przybyszewskiego;

> od strony poludniowej znajduja. sie tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z towarzysz^ca. zabudowa. uslugowo - handlowa. i
uzytecznosci publicznej. w dalszym s^siedztwie w odleglosci okolo 400
metrow przebiega ulica Da.browskiego;

> od strony zachodniej znajduja sie tereny zabudowane - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w dalszym s^siedztwie, w odleglosci
okolo 400 m, przebiega ulica Rydza - Smiglego stanowiaca jedna. z
glownych arterii komunikacyjnych miasta;

> od strony wschodniej przebiega ulica Tatrzariska, za ulica. znajduja. sie
tereny zabudowane - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z
towarzyszqca. zabudowa. uslugowo - handlowa. i uzytecznosci publicznej.

5.5. Dojazd, dostepnosc komunikacyjna.

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 56 polozony jest w Lodzi przy ulicy
Tatrzariskiej 85. Budynek znajduje sie po zachodniej stronie ulicy Tatrzariskiej.

Dobry dojazd i dostep do budynku. Dojazd i dojscie do budynku z ulicy
Tatrzariskiej. Wejscie do budynku od jego wschodniej strony. W otoczeniu dostepna
przecietna liczba miejsc parkingowych.

Dobry dostep do srodkow komunikacji publicznej zarowno autobusowej jak i
tramwajowej. Komunikacja autobusowa w ulicy Tatrzariskiej (przystanki autobusowe w
odleglosci okolo 300 metrow od nieruchomosci w kierunku polnocnym i poludniowym)
oraz w ulicy Dabrowskiego (w odleglosci okolo 350 metrow od nieruchomosci w
kierunku poludniowym). Komunikacja tramwajowa w ulicy Dabrowskiego (w
odleglosci okolo 350metrow od nieruchomosci w kierunku poludniowym) oraz w ulicy
Rydza - Smiglego (w odleglosci okolo 400 metrow od nieruchomosci w kierunku
zachodnim). Ponadto w ulicy Przybyszewskiego w odleglosci okolo 800 metrow od
nieruchomosci w kierunku polnocnym przystanki komunikacji tramwajowej i
autobusowej.

5.6. Stopieri wyposazenia w urzadzenia infrastruktury technicznej.

Teren, na ktorym znajduje sie przedmiotowa nieruchomosc jest wyposazony w
urzadzenia infrastruktury technicznej. W bezposrednim s^siedztwie przedmiotowej
nieruchomosci znajduje sie peine uzbrojenie w urzadzenia infrastruktury technicznej
miejskiej. W s^siedztwie przebiega siec energii elektrycznej, siec wodociajjowa, siec
kanalizacyjna, siec gazowa, siec cieplownicza i siec teleinformatyczna.
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5.7. Opis budynku.

Budynek, w ktorym miesci si? przedmiotowy lokal polozony jest wLodzi przy
ulicy Tatrzariskiej 85.

Budynek jest blokiem mieszkalnym czteropi?trowym. Budynek jest w calosci
podpiwniczony. Budynek zbudowany zostal w technologii wielkiej plyty. Budynek
oddano do uzytku w roku 1967. Fundamenty stanowia. lawy zelbetowe. Konstrukcja
wielkoprytowa. Stropy prefabrykowane prytowe. Stropodach z plyt prefabrykowanych,
zelbetowy, kryty papa, na lepiku. Klatki schodowe w konstrukcji prefabrykowanej.
Podesty i biegi schodow wykoriczone lastriko. Balustrady metalowe. Stolarka okienna
na klatce schodowej nowa, okna w bialych ramach z PCV. Stan techniczny budynku
jest dobry. Budynek jest ocieplony. W ostatnim czasie w budynku kompleksowo
odnowiono elewacj? zewn?trzna..

W budynku znajduja. si? wszystkie media miejskie. Uzbrojenie sieciowe
miejskie stanowi:

> energia elektryczna,
> siec wodociqgowa,
y siec kanalizacyjna,
> siec cieplownicza,
> siec teleinformatyczna.

W budynku instalacja domofonowa.

5.8. Opis przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Przedmiotem opracowania jest spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu
mieszkalnego oznaczonego numerem 56 polozonego w Lodzi przy ulicy
Tatrzariskiej 85.

Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na trzecim pi?trze budynku
(czwartej kondygnacji naziemnej budynku). Mieszkanie posiada srodkowe polozenie na
kondygnacji.

Lokal mieszkalny posiada powierzchni? uzytkowa. wynosz^ca. 36,24 m2 i sklada
si? dwoch pokoi, kuchni, lazienki z WC oraz z przedpokoju. Uklad pomieszczeri
niefunkcjonalny, amfiladowy. Przejscie przez pokoj dzienny do sypialni i do kuchni. W
pomieszczeniu sypialni znajduje si? loggia. Wszystkie okna w lokalu wychodza. na
wschodnia. stron?. W mieszkaniu przeprowadzone zostaly kompleksowe prace
remontowe. Standard mieszkania dobry. W pokojach na podlodze parkiet. W kuchni, w
przedpokoju i w lazience z WC na podlodze terakota. Na scianach w pokojach i w
przedpokoju tynki gipsowe malowane. W kuchni na scianach cz?sciowo glazura i
cz?sciowo tynki gipsowe malowane. W lazience z WC na scianach glazura.

Do lokalu doprowadzone nast?puja.ce media: siec energii elektrycznej, siec
wodociajowa, siec kanalizacyjna, siec gazowa, siec cieplownicza i siec
teleinformatyczna.

Do lokalu przynalezy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy budynku.
Powierzchnia piwnicy nie jest uj?ta w powierzchni uzytkowej lokalu.

5.9. Sposoh uzytkowania nieruchomosci przez dluznika.
Na podstawie przeprowadzonych ogl?dzin stwierdzono, ze przedmiotowy lokal

mieszkalny jest zamieszkiwany przez Pania. Janin? Matusiak - matk? dluznika.
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6. Przeznaczenie planistyczne nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomosc polozona jest na terenie, dla ktorego nie
obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z artykulem 154 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - 0
gospodarce nieruchomosciami: „Wprzypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie
nieruchomosci ustala sie na podstawie studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. "

Zgodnie ze „Studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta Lodzi" uchwalonym Uchwala. Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej
wLodzi zdnia 28 marca 2018r., przedmiotowa nieruchomosc polozona jest wjednostce
planistycznej Mstanowiacej tereny wielkich zespotriw mieszkaniowych.

7. Wybor podejscia, metody i techniki wyceny.

Przedmiotowa. nieruchomosc wyceniono zgodnie z Ustawa. z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.),
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 roku w sprawie wyceny
nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 Nr 207 poz. 2109 ze
zm.) oraz zgodnie z Powszechnym Krajowymi Zasadami Wyceny, opracowanymi przez
Polska. Federacj? Stowarzyszeh Rzeczoznawcow Majatkowych.

Zgodnie z art. 150. ust. 2. Ustawy o gospodarce nieruchomosciami wartosc
rynkowq okresla sie dla nieruchomosci, ktore sq lub mogq bye przedmiotem obrotu.

Zgodnie z art. 151. ust. 1. Ustawy o gospodarce nieruchomosciami: wartosc
rynkowq nieruchomosci stanowi szacunkowa kwota, jakq wdniu wyceny mozna uzyskac
za nieruchomosc wtransakcji sprzedazy zawieranej na warunkach rynkowych pomiedzy
kupujqcym a sprzedajqeym, ktorzy majq stanowczy zamiar zawarcia umowy, dzialajq z
rozeznaniem ipostepujq rozwaznie oraz nie znajdujq sie wsytuacji przymusowej.

Zgodnie z art. 154 Ustawy o gospodarce nieruchomosciami
/. Wyboru wlasciwego podejscia oraz metody i techniki szacowania nieruchomosci
dokonuje rzeczoznawca majqtkowy, uwzgledniajqc wszczegolnosci eel wyceny, rodzaj i
polozenie nieruchomosci, przeznaczenie wplanie miejscowym, stan nieruchomosci oraz
dostepne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomosci podobnych.
2. Wprzypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomosci ustala sie na
podstawie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Wprzypadku braku studium lub decyzji, o ktorych mowa w ust. 2, uwzglednia sie
faktyczny sposob uzytkowania nieruchomosci.

Uwzgl?dniajac cechy nieruchomosci, eel wyceny oraz przepisy prawa w
niniejszym opracowaniu okreslono wartosc rynkowa. przedmiotowej nieruchomosci.
Biora.c pod uwag? czynniki wplywaja.ee na wartosc nieruchomosci oraz znajomosc cen
transakcyjnych i cech nieruchomosci podobnych do szacowanej, zastosowano zgodnie z
art. 153 ust. 1podejscie porownawcze oraz metod? korygowania ceny sredniej.
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Zgodnie z Nota. Interpretacyjna. Nr 1, podejscie porownawcze stosuje si?
do okreslania wartosci rynkowej wylacznie wowczas, gdy nieruchomosci podobne do
nieruchomosci b?dacej przedmiotem wyceny byly w obrocie na okreslonym rynku w
okresie ostatnich dwoch lat poprzedzajaxych wycen?, a takze gdy ich cechy wphywaja.ce
a ceny oraz warunki dokonania transakcji sa. znane. Okres ten mozna wydluzyc,
jednakze wymaga to uzasadnienia.

Przy stosowaniu metody korygowania ceny sredniej do porriwnari przyjmuje si?
z wlasciwego rynku nieruchomosci co najmniej kilkanascie nieruchomosci podobnych,
dla ktorych znane sa. ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych
nieruchomosci. Wartosc nieruchomosci b?dacej przedmiotem wyceny okresla si?
poprzez korekt? sredniej ceny nieruchomosci podobnych wspolczynnikami
koryguja.cymi.

Procedura post?powania przy zastosowaniu metody korygowania ceny sredniej.
> okreslenie rynku lokalnego, na ktorym znajduje sie wyceniana

nieruchomosc poprzez ustalenie jego rodzaju, obszaru o okresu badania
cen transakcyjnych,

> ustaleniu rodzaju i liczby cech rynkowych wpfywajqcych na poziom cen
na rynku lokalnym wraz z okresleniem wagcechrynkowych,

y podanie charakterystyki wycenianej nieruchomosci z wyeksponowaniem
jej cech rynkowych,

> opis nieruchomosci i jej cech rynkowych o cenie transakcyjnej Cmin i
nieruchomosci ijej cech rynkowych o cenie maksymalnej Cmax,

> okreslenie ceny transakcyjnej sredniej Csr ze zbioru transakcji
przyjetych do analizy lub z grupy nieruchomosci reprezentatywnych
(probkireprezentatywnej),

> okreslenie zakresu sumy wspolczynnikow korygujqcych jako:
C C

min max

c ' c

> okreslenie wag kazdej cechy rynkowej oraz zakresu wspolczynnikow
korygujqcych tych cech,

y okreslenie wartosci rynkowej wycenianej nieruchomosci wedlugformuiy:

i=l

gdzie:
Uj - oznacza wartosci wspolczynnikow odzwierciedlajqce ocene

nieruchomosci w aspekcie cech rynkowych; liczba
wspolczynnikow powinna odpowiadac okreslonej wczesniej
liczbie cech rynkowych nieruchomosci

> obliczenie sumy wspolczynnikow korygujqcych.

Zgodnie z art. 948.§2 KPC w oszacowaniu nalezy podac osobno wartoSc
nieruchomosci, budowli i innych urz<|dzeri, przynaleznosci i pozytkow oraz osobno
wartosc calosci, jak rowniez wartosc cz?sci nieruchomosci, ktora w mysl art. 946
zostala wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytacj?.
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Wartosci powyzsze nalezy podac tak z uwzgl?dnieniem, jak i bez uwzgl?dnienia
praw, ktore pozostaja. w mocy bez zaliczenia na cen? nabycia, oraz wartosci praw
nieokreslonych suma. pieni?zna obcia.zaja.cych nieruchomosc, w szczegolnosa
swiadczeri z tytulu takich praw. Niniejsze opracowanie dotyczy lokalu mieszkalnego,
ktora nie posiada cz?sci skladowych takich jak budowle i inne urzadzenia,
przynaleznosci czy pozytki, ktore wymagalyby dodatkowego oszacowania. W zwiazku
z tym nalezy uznac, ze ww. przepis nie ma zastosowania.

8. Analiza rynku lokali mieszkalnych.

Celem niniejszej wyceny jest okreslenie wartosci rynkowej spoldzielczego
wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W zwiazku z powyzszym na potrzeby niniejszej wyceny dokonano analizy
transakcji sprzedazy ograniczonego prawa rzeczowego (spoldzielczego wlasnosciowego
prawa do lokalu mieszkalnego). Analizowano transakcje sprzedazy lokali mieszkalnych
polozonych na terenie dzielnicy Gorna, a w szczegolnosci na terenie osiedla
mieszkaniowego Dabrowa.

Analiz? transakcji sprzedazy spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu
mieszkalnego na analizowanym obszarze dokonano w oparciu o dane uzyskane z
Spoldzielni Mieszkaniowej „Dabrowa" z siedziba. przy w Lodzi przy ul. Tatrzariskiej
112.

Analizowano takze informacje uzyskane ze Stowarzyszenia Analitykow Rynku
Nieruchomosci prowadzonego pod patronatem Lodzkiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawcow Majatkowych w Lodzi.

Badano transakcje sprzedazy lokali mieszkalnych o parametrach zblizonych do
lokalu stanowiqcego przedmiot opracowania. Analizowano transakcje sprzedazy
sprildzielczego wlasnosciowego prawa do lokali mieszkalnych z rynku wtornego. Okres
badah dotyczyl dwoch lat poprzedzajacych dzieh sporzadzenia niniejszej wyceny. Do
szczegolowych analiz wykorzystano transakcje ze skroconego okresu czasu tj. od
stycznia 2018 roku do listopada 2018 roku.

Na podstawie przeprowadzonych badah mozna stwierdzic, ze ceny placone za
badane lokale mieszkalne sa. dose zroznicowane. Zroznicowanie cen wynika przede
wszystkim z roznic w standardzie lokalu oraz ich ukladzie funkcjonalnym. Istotne
znaczenie ma takze kondygnacja, na jakiej polozony jest lokal. Nieznacznie wyzsze
ceny charakterystyczne sa. dla lokali polozonych pomi?dzy parterem, a ostatnia.
kondygnacja. budynku. Ponadto znaczenie dla ceny ma takze stan techniczny budynku,
w ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal. Wyzsze ceny odnotowane zostaly w
budynkach ocieplonych, w ktorych przeprowadzono okresowe remonty i prace
modernizacyjne. W przypadku analizowanego rynku mniejsze znaczenie odgrywa
lokalizacja nieruchomosci z uwagi na fakt, ze wszystkie z przyj?tych do porownari
nieruchomosci zlokalizowane sa. na terenie jednego osiedla i polozone sa. w swoim
bliskim s^siedztwie.

Na podstawie przeprowadzonego badania lokalnego rynku lokali
mieszkaniowych stwierdzono, ze ceny wahaja. si? w graniach od okolo 3 000 zl/m2 do
okolo 4 500 zl/m2 powierzchni uzytkowej lokalu w zaleznosci od indywidualnych cech
poszczegolnych lokali mieszkalnych.
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Analiza cen z aktow notarialnych wykazuje, ze obecnie ceny spoldzielczego
wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkaniowego ulegly stabilizacji. W badanym
okresie ceny nieruchomosci sa. zblizone, a roznice pomi?dzy nimi zwiazane sa. z
poszczegolnymi atrybutami danej nieruchomosci. Nie wyst?puje wyrazny cenowy
trend czasowy. W zwiazku 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. Na badanym rynku
zaobserwowano wystarczajaca. ilosc transakcji sprzedazy podobnych nieruchomosci by
zastosowac podejscie porownawcze, w metodzie korygowania ceny sredniej. Jako
jednostk? porownawcza. przyj?to 1 m2 powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego.

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 wplywaja. na
ceny nieruchomosci podobnych:

> uklad funkcjonalny lokalu,
r- lokalizacja i sasiedztwo lokalu.
> stan techniczny budynku,
> standard lokalu,
> polozenie lokalu w budynku.

9. Badanie rynku lokali mieszkaniowych.

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.

Transakcja o cenie minimalnei

Transakcja z 30 maja 2018 roku.
Spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego polozonego w Lodzi przy
ulicy Dabrowskiego. Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 37,64 m2.
Mieszkanie niefunkcjonalne. Lokalizacja i sasiedztwo nieatrakcyjne, wyst?powanie
zjawiska uciazliwego s^siedztwa. Budynek w przeci?tnym stanie technicznym.
Standard mieszkania slaby. Mieszkanie wymaga generalnego remontu. Polozenie lokalu
wadliwe. Cena transakcyjna: 108 000 zl.
Cena 1 m2 lokalu: 2 869,29 zl.

Transakcja o cenie maksymalnej

Transakcja z 31 sierpnia 2018 roku.
Spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego polozonego w Lodzi przy
ulicy Tatrzariskiej. Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 37,64 m2.
Mieszkanie funkcjonalne. Lokalizacja i sasiedztwo dobre. Budynek w dobrym stanie
technicznym. Standard lokalu dobry. Mieszkanie po remoncie. Polozenie lokalu na
kondygnacji dobre. Cena transakcyjna: 167 000 zl.
Cena 1 m2 lokalu - 4 436,77 zl.

Cena srednia: 3 767,70 zl/m2 C min/Csr: 0,76; C max/Csr: 1,18.

Biuro wyceny i zarzqdzania nieruchomosciami Agata Pakulska



Spoldzielcze wlasnoSciowe prawo do lokalu mieszkalnego.
L6dz, ul. Tatrzariska 85 m. 56

Sygn. aktKm 1003/18.

Wytypowano cechy rynkowe, jakie na badanym lokalnym rynku wprywaja na
cen? lokali mieszkalnych:

Uklad funkcjonalny lokalu
> staby - mieszkanie oniekorzystnym ukfadzie funkcjonalnym;
> przeci?tny - mieszkanie o przeci?tnie korzystnym ukladzie

funkcjonalnym;
> dobry - mieszkanie o korzystnym ukladzie funkcjonalnym.

Lokalizacja i sasiedztwo lokalu
> slabe - otoczenie i sasiedztwo nieatrakcyjne, wyst?powanie zjawiska

uciazliwego sasiedztwa;
> przeci?tne - otoczenie i sasiedztwo przeci?tnie atrakcyjne, umiarkowany

wpryw negatywnego sasiedztwa;
> dobre - otoczenie i sasiedztwo atrakcyjne, brak zjawisk negatywnego

sasiedztwa.

Stan techniczny budynku
> przeci?tny - budynek w stanie technicznym przeci?tnym, wymaga

okresowych prac modernizacyjnych;
> dobry - budynek wdobrym stanie technicznym, dobra estetyka budynku,

prawidlowa gospodarka remontowa budynku, wykonane okresowe prace
modernizacyjne.

Standard lokalu

> staby - standard mieszkania niski, bez nakladow wlasnych, wymaga
przeprowadzenia generalnego remontu;

> przeci?tny - standard mieszkania przeci?tny o umiarkowanych nakladach
wlasnych, po cz?sciowym remoncie;

> dobry - standard mieszkania dobry, mieszkanie po generalnym remoncie
o znacznych nakladach finansowych podnoszacych standard mieszkania.

Polozenie lokalu w budynku
> slabe - polozenie w budynku na parterze badz niekorzystne polozenie na

kondygnacji;
> dobre - polozenie w budynku ponad parterem, korzystne polozenie na

kondygnacji.
Zanalizowano preferencje nabywcow oraz dane uzyskanych z aktow

notarialnych odnosnie cen placonych na lokalnym rynku za lokale o znanych cechach.
Okreslono wagi cech rynkowych jako udzial procentowy wprzedziale cenowym.

L.p.

2.

3.

4.

5.

Rodzaj cechy

Uklad funkcjonalny lokalu

Lokalizacja i sasiedztwo lokalu

Stan techniczny budynku

Standard lokalu

Polozenie lokalu

w budynku
Razem

Waga cechy

25%

15%

10%

30%

2(»"„

100%

Zakres wsp6lczynnik6w
korygujacych

slaby - przecierny - dobry
0.190-0,242-0,295

slabe - przecietne - dobre
0,114-0,146-0,177

przecietay - dobry
0.076-0,118

slaby - przecietny - dobry
0,228-0,291-0,354

slabe - dobre

0,152-0,236

0.76-1,18

Biuro wyceny i zarzqdzania nieruchomosciami Agata Pakulska



Spoldzielcze wlasnosciowe prawodo lokalu mieszkalnego.
Lodz, ul. Tatrzariska 85 m. 56

Sygn. aktKm 1003/18.

10. Okreslenie wartosci rynkowej ograniczonego prawa rzeczowego.

Ponizej okreslona zostala wartosc ograniczonego prawa rzeczowego -
spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego polozonego w Lodzi
przy ulicy Tatrzariskiej 85 m. 56 o powierzchni uzytkowej wynoszacej 36,24 m2.

Zestawienie ocen cech rynkowych:

Uklad funkcjonalny lokalu: przeci?tny
Lokalizacja i sasiedztwo lokalu: przeci?tne
Stan techniczny budynku: dobry
Standard lokalu: dobry
Polozenie lokalu w budynku: dobre

Zestawienie wartosci wspolczynnikow koryguiacych:
Uklad funkcjonalny lokalu: 0,242
Lokalizacja i sasiedztwo lokalu: 0,146
Stan techniczny budynku: 0,118
Standard lokalu: 0,354
Polozenie lokalu w budvnku: 0,236
Razem 1,096

Wartosc rynkowa 1 m2 lokalu = 1,096 x 3 767,70 zl/m2 = 4 129,40 zl/m2

Wartosl rynkowa spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego
nr 56 polozonego w Lodzi przy ulicy Tatrzariskiej 85 wynosi:

W = 36,24m2x4 129,40 zl/m2
W = 149 649 zl

Po zaokragleniu przyj?to:
W = 150 000 zl

slownie: sto pi?cdziesi^t tysi?cy zlotych.
w tym:

*l* wartosc" udzialu wynoszacego 1/3 nalezacego do Pana Piotra
Matusiaka:

W = 50 000 zl

slownie: pi?cdziesi^t tysi?cy zlotych.

11. Uzasadnienie wyniku.

Okreslona powyzej wartosc przedmiotowego ograniczonego prawa rzeczowego
- spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego miesci si? w
zalozonym przedziale cenowym oraz uwzgl?dnia szczegolne cechy nieruchomosci.
Okreslona wartosc stanowi szacunkowa kwot?, jaka^ w dniu wyceny mozna uzyskac za
nieruchomosc w transakcji sprzedazy zawieranej na warunkach rynkowych pomi?dzy
kupujacym a sprzedajacym, ktorzy maja stanowczy zamiar zawarcia umowy, dzialaja z
rozeznaniem i post?puja. rozwaznie oraz nie znajduja si? w sytuacji przymusowej.

Biuro wyceny i zarzqdzania nieruchomosciami Agata Pakulska



Spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Lodz, ul. Tatrzariska 85 m. 56

Sygn. aktKm 1003/18.

12. Uwagi i zastrzezenia.

> Zgodnie z art. 948.§2 KPC w oszacowaniu nalezy podac osobno wartosc
nieruchomosci, budowli i innych urzadzeri, przynaleznosci i pozytkow oraz
osobno wartosc catosa, 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 pozostaja. w mocy bez zaliczenia na cen?
nabycia, oraz wartosci praw nieokreslonych suma pieni?zna. obciazaja.cych
nieruchomosc, w szczegolnosci swiadczeri z tytulu takich praw. Niniejsze
opracowanie dotyczy nieruchomosci lokalowej, ktora nie posiada cz?sci
skladowych takich jak budowle i inne urzadzenia, przynaleznosci czy
pozytki, ktore wymagalyby dodatkowego oszacowania. W zwiazku z tym
nalezy uznac, ze ww. przepis nie ma zastosowania.

> Operat szacunkowy zostal sporzadzony zgodnie z przepisami prawa i
Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny opracowanymi przez Polska
Federacj? Stowarzyszeh Rzeczoznawcow Majatkowych.

> Wycena opiera si? na ogl?dzinach nieruchomosci przeprowadzonych przez
rzeczoznawc? oraz na danych i dokumentach technicznych i prawnych z
katastru 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 zostal on
sporzadzony, a takze za wadliwosc lub nieaktualnosc dokumentacji
dostarczonej przez Zleceniodawc?.

> Zakladam, ze nie ukryto przede mnq zadnych informacji dotyczacych
przedmiotowej nieruchomosci.

> Badanie ksi?gi wieczystej nie obejmuje swoja. r?kojmia. dzialu III i dzialu
IV niniejszej ksi?gi. Podane w operacie ceny i wartosci nie zawieraja.
podatku VAT oraz kosztow zwiazanych z przeniesieniem praw.

> Szczegolowe dane dotycza.ee transakcji nieruchomosci przyj?tych do
porownari znajdujq si? w posiadaniu rzeczoznawcy majatkowego. Zgodnie z
art. 175 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami stanowiq tajemnic? zawodowa. i nie moga^ bye
przekazywane osobom nieuprawnionym.

> Operat szacunkowy moze bye wykorzystywany do celu, dla ktorego zostal
sporzadzony przez okres 12 miesi?cy od daty jego sporza.dzenia, chyba ze
wystqpily zmiany uwarunkowari prawnych lub istotne zmiany czynnikow,
o ktorych mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

> Obliczona powyzej wartosc nieruchomosci nie zawiera w sobie zadnych
obciazeri podatkowych, w tym podatku od towarow i uslug (VAT).

Biuro wyceny i zarzqdzania nieruchomosciami Agata Pakulska



Spoldzielcze wlasnoSciowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Lodz, ul. Tatrzariska 85 m. 56

Sygn. aktKm 1003/18.

> Przyj?ta woperacie szacunkowym ocena stanu technicznego wycenianego
lokalu nie stanowi jego ekspertyzy technicznej. Ocena ta spelnia jedynie
funkcj? informacyjna. Nie przeprowadzono badah konstrukcji budynku i nie
przeprowadzono badari stanu technicznego instalacji.

13. Zalaczniki.

Zal.l. - Dokumentacja fotograficzna.
Zal.2. - Lokalizacja nieruchomosci na mapie.
Zal.3. - Wydruk ksi?gi wieczystej przedmiotowego lokalu.
Zal.4. - Orientacyjny rzut lokalu mieszkalnego.
Zal.5. - Orientacyjne polozenie lokalu na kondygnacji.
Zal.6. - Zestawienie transakcji sprzedazy nieruchomosci podobnych.
Zal.7. - Zlecenie wykonania wyceny.
Zal.8. - Potwierdzenie nadania korespondencji.
Zal.9. - Polisa OC Rzeczoznawcy Majatkowego.

L6dz, 19 listopada 2018 roku.

Biuro wyceny i zarzqdzania nieruchomoSciami Agata Pakulska
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MINISTERS! WO
SPRAWIEDLIWOSYjI

EUKW - Prezentacja Ksiegi Wieczystej

3
Zaia.cznikrcc

i>A.H.m.v*w.pI

Strona glowna Elektroniczne Ksiegi Wieczyste Wyszukiwanie Ksiegi Wieczystej

AAA

Wynik wyszukiwania ksiegi wieczystej

Numer ksiegi wieczystej

Typ ksiegi wieczystej

Oznaczenie wydzialu prowadza.cego ksiege wieczysta.
Data zapisania ksiegi wieczystej

Data zamkniecia ksiegi wieczystej

Polozenie

Wlasciciel / uzytkownik wieczysty / uprawniony

Pr zeglqdanie tresci ksiegi wieczystej

PRZEGLAiDANIE AKTUALNEJ TRESCI KW

PRZEGIA.DANIE AKTUALNEJ TRESCI KW

- DOTYCHCZASOWA POSTAC

LDlM/00247573/4

SP6tDZIELCZE WLASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU

XVI WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH LODZ

2010-07-20

LODZKIE. M. LODZ, LODZ M., LODZ, TATRZANSKA , 85 /56

MATUSIAK ANDRZEJ PAWEL

MATUSIAK PIOTR JAN

NINA

PRZEGLADANIE ZUPELNEJ TRESCI KW

WR6C DO MENU GLdWNEGO WROC DO KRYTERlbw

a KAPITAt IUDZKI lr*JlSIIRSTWO
RAWIIDUWO^CISP

-•ma luiomiKii

PRO.IEKT WSPOLFINANSOWANY ZE SROOKOW UN1I EUKOPEJSKUU WKAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUS7.U SPOLECZNECO

Wersja 3.34275.05-04-2018

https://przegladarka-ekw.ms.g0v.pl/eukwj3rz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW 1/1
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https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eulw_przMsiegiWieczyste/pokazWydnjk

' TRESC KSIEGI WIECZYSTEJ NR LDlM/00247573/4, STAN ZDNIA 2018-10-28
20:01

P**^ „_. SAD •»^S»«5R«SSB. W*O0ZI, XVI WVOZIflt KS..C
SPOLDZIELCZE WLASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU

Dzial I-O Dzial I-Sr Dzial II IDzial III Dzial IV

DZIAt I-O - OZNACZENIE NIERUCHnMncrr

Numer bieza.cy nieruchomosci

Pobzenie (numer porzadkowy /
wojewodztwo, powiat, gmina,
miejscowosc)

Lp. 1.

Ulica Numer

budynku Numer lokalu

Przeznaczenie lokalu

Opis lokalu (rodzaj izby - liczba)

Kondygnacja

Nieruchomosc, na ktorej
usytuowany jest budynek (numer
dzialki ewidencyjnej)
Odr^bnosc (lokal stanowi odrebnq
nieruchomosc)

Lp. 1.

Lp. 2.

Pole powierzchni uzytkowej lokalu wraz z
powierzchnici pomieszczeri przynaleznych

Lokal

LODZKIE, M. LODZ, LODZ M., LODZ

TATRZANSKA 85 56

LOKAL MIESZKALNY

POKOJ - 2, KUCHNIA - 1, LAZIENKA Z WC -
1, PRZEDPQKOJ - 1

4,0

1/147

1/133

NIE

36,2400 M2

Nr

podstawy
wpisu

Nr

podstawy
wpisu

Nr

podstawy
wpisu

DOKUMENTY BE.DACE PODSTAWA WPISU / DANE OWNIOSKU

Powrot

ZASWIADCZENIE SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ O POtOZENIU I
l6d1IE5RZCHNI L0KALU' 201°-01-19' SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "DABROWA",
(podstawa oznaczenia, data sporz^dzenia, nazwa organu, siedziba organu; polozenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ^KW./LDlM/00003474/10/001, 2010-02-01 12:05:23, 2010-07-20-17.29.52.052665,

-°numer7an7a%enn'ka' C*"* WRfyWU' ^^ """* CZ/Z ur**du' P°iotenie wniosku

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



28.10.2018 https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

TRESC KSIEGI WIECZYSTEJ NR LDlM/00247573/4, STAN Z DNIA 2018-10-28
20:01

prowadzonej przez SAD REJONOWY DLA LODZI-SRODMIESCIA WLODZI, XVI WYDZIAL KSIAG
WIECZYSTYCH - LD1M

SPOLDZIELCZE WLASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU

Dzial I-O |DzialI-Sp_ |Dzial II |Dzial III Dzial IV
DZIAt I-SP - SPIS PRAW ZWIAZANYCH Z WtASNOSCIA

Opis spoldzielni mieszkaniowej
Nr

podstawy
wpisu

Nazwa spoldzielni mieszkaniowej SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
"DABROWA"
LODZSiedziba spoldzielni mieszkaniowej

REGON spoldzielni mieszkaniowej 47001049000000

Nr

podstawy
wpisu

DOKUMENTY BE.PACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

Powrot

ZASWIADCZENIE SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ, 2010-01-19, SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWA "DABROWA"; 5
(wskazanie podstawy, data wydania, wystawca; polozenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./LD1M/00003474/10/001, 2010-02-01 12:05:23, 2010-07-20-17.29.52.052665,
NIE, 1-5

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu, polozenie wniosku
- numer karty akt)

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 1/1



28.10.2018
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

TRESC KSIEGI WIECZYSTEJ NR LDlM/00247573/4, STAN Z DNIA 2018-10-28
20:01

prowadzonej przez SAD REJONOWY DLA LODZI-SRODMIESCIA WLODZI, XVI WYDZIAL KSIAG
WIECZYSTYCH - LD1M

SPOLDZIELCZE WLASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU

Dzial I-O Dzial I-Sp_ Dzial II Dzial III Dzial IV

DZIAt II - WtASNOSC

Uprawnieni

Lp. 1.
Nr

podstawy
wpisu

Lista wskazah udzialow w prawie
(numer udzialu w prawie/ wielkosc
udziatu/rodzaj wspolnosci)

Lp. l.

Osoba fizyczna (Imie pierwsze nazwisko, imie
ypjca, imie matki, PESEL)

Lp. 2.

Lista wskazah udziatow w prawie
(numer udzialu w prawie/ wielkosc
udzialu/rodzaj wspolnosci)

Lp. 1.

Osoba fizyczna (Imie pierwsze imie drugie
nazwisko, imie ojca, imie matki, PESEL)

Lp. 3.

Lista wskazah udzialow w prawie
(numer udzialu w prawie/ wielkosc
udzialu/rodzaj wspolnosci)

Lp. 1.

Osoba fizyczna (Imie pierwsze imie drugie
^azwisko, imie ojca, imie matki, PESEL)

1/3

JANINA MATUSIAK, FRANCISZEK,
HELENA,44091906384

1/3

PIOTR JAN MATUSIAK, JOZEF, JANINA,
66042611370

1/3

ANDRZEJ PAWEL MATUSIAK, JOZEF,
JANINA, 70062007332

Nr

podstawy
wpisu

Nr

podstawy
wpisu

Nr

podstawy
wpisu

DOKUMENTY BLi DACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

UMOWA SPRZEDAZY, 2774/2016, 2016-06-17, ANNA GOZDZIALSKA, LODZ; 14-16
(tytuf aktu, numer rep A, data sporzadzenia, notariusz - imie/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; polozenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./LD1M/00025215/16/001, 2016-06-21 12:50:00, 2016-07-01-09.56.06.469305,
NIE, 13-16

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu, polozenie wniosku
- numer karty akt)

Powrot

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 1/1



28.10.2018
https://przegladarka-ekw.ns.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

TRESC KSIEGI WIECZYSTEJ NR LDlM/00247573/4, STAN Z DNIA 2018-10-28
20:01

prowadzonej przez SAD REJONOWY DLA LODZI-SRODMIESCIA WLODZI, XVI WYDZIAL KSIAG
WIECZYSTYCH - LD1M

SPOLDZIELCZE WLASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU

Dzial I-O Dzial I-Sp Dzial II [Dzial III Dzial IV

DZIAL III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Lp. 1. Nr

podstawy
wpisu

Numer wpisu
Rodzaj wpisu INNY WPIS

WZMIANKA 0 WSZCZECIU EGZEKUCJI Z
UDZIALU NALEZACEGO DO PIOTRA
MATUSIAKA, WYNOSZACEGO 1/3 CZESCI
LOKALU UREGULOWANEGO W NINIEJSZEJ
KSIE.DZE WIECZYSTEJ, PRZEZ KOMORNIKA
SADOWEGO PRZY SADZIE REJONOWYM
DLA LODZI-WIDZEWA W LODZI PIOTRA
PIETRASIKA, NA SKUTEK WNIOSKU
WIERZYCIELA ASEKURACJA SP. Z O.O., W
SPRAWIE KM 1003/18

rresc wpisu

Nr

podstawy
wpisu

DOKUMENTY BE,PACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

Powrot

ZAWIADOMIENIE O WSZCZECIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOSCI Z WEZWANIEM
DO ZAPLATY NALEZNOSCI, KM 1003/18, 2018-03-12, KOMORNIK SADOWY PRZY
SADZIE REJONOWYM DLA LODZI - WIDZEWA WLODZI PIOTR PIETRASIK; 32
(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; polozenie dokumentu -
numer karty akt)

DZ. KW./LD1M/00011081/18/001, 2018-03-15 07:48:00, 2018-05-17-13.06.14.354761,
NIE, 27-30

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu, polozenie wniosku
- numer karty akt)

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 1/1



28.10.2018
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

TRESC KSIE.GI WIECZYSTEJ NR LDlM/00247573/4, STAN Z DNIA 2018-10-28
20:01

prowadzonej przez SAD REJONOWY DLA LODZI-SRODMIESCIA WLODZI, XVI WYDZIAL KSIAG
WIECZYSTYCH - LD1M

SPOLDZIELCZE WLASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU

PziaJLI^Q P^iaj_I_Sp_ Dzial II Dzial III Dzial IV

DZIAt IV - HIPOTEKA
BRAK WPISOW

Powrot

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWleczyste/pokazWydruk 1/1
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Kancelaria Komornicza

Kolumny 155,93-611 L6dz
NIP 7292327288

www.komorniklodz.net

e-mail: kancclaria@komornikpietrasik.pl
kontakt telefoniczny w godzinach 7:00 -15:00
tel. 42-638-72-00, (42) 227-04-38, fax. 42-288-40-12
Sygn.aktKm 1003/18
/d-k/ wodpowiedzi podac: sygn. akt Km 1003/18

Pakulska Agata
Rzeczoznawca Majajkowy
Dqbrowskiego 42 B m 63
93-277 Lodz

ZLECENIE BIEGLEMU DOKONANIA CZYNNOSCI NIEZBEDNYCH
DLA SPORZA.DZENIA OPISU I DOKONANIA OSZACOWANIA NIERUCHOMOSCI

IZatqczni

Na mocy art. 948 § 1kpc i § 7 Rozporzadzenia Ministra Sprawledliwosci z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawieszczeg61owego
sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomosci wsprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela:

Asekuracja Sp. z o.o
ul. Wladyslawa IV 22
81-743 Sopot

||rzcciwko diuznikowi:
™ Matusiak Piotr

ul. Wladslawa Lokietka 3/15

47-100 Strzelce Opolskie
zlecam Pani/Panu dokonanie czynnosci niezbednych dla sporzadzenia opisu i dokonania oszacowania
ud/.iahi 1/3 dluznika w nieruchomosci polozonej w:
ograniczonego prawa rzeczowego polozonego pod adresem:

L6dz przy ul. Tatrzariska 85/56
posiadajaca zalozona ksiege wieczysta w Wydziale Ksiag Wieczystych
Sadu Rejonowego w dla Lodzi Widzewa nr KW LDlM/00247573/4.

Tertnin dokonania wizji nieruchomosci nalezy uzgodnic z komornikiem. Akta sprawy znajduja sie do wglqdu
w kancelarii Komornika. Nalcznosc za wykonany opis zostanie zaplacona po wykonaniu zlecenia i przedlozeniu
rachunku.

I up. komornika
Aplikjnt

Michal

Stoliiiski

z up. komornika

Ascsor

Pawel

Ziftara

/ up. komornika
Asesor

Piotr

Woiniak

Wo wiadomosci:

Kancelaria Prawna H.T.P. Puniewska Sp. K Jainska Monika, Kwidzyriska2, 51-416 Wroclaw
Matusiak Piotr Wladslawa Lokietka 3/15 ,47-100 Strzelce Opolskie

POrCZENIE:

Zgodnie z an. 92 ustawy o kosztach sadowych w spravvach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.
1.Zwrotwydatk6w, utraconego zarobkulub dochodu,wynagrodzenia i koszt6wpodrbzyprzyznajc sie na wniosekswiadka,bieglego lubitumacza zlozony na
piSmie lub ustnic do proiokolu rozprawy.
2. Wnisoek o przyznanie naleznoSci, o ktdrych mowa wust. 1, skladasic usinie doprotokotu lubna pismie, w terminie 3 dniod dniazakortczenia czynnosci z
udzialem osobyuprawnionej do tych nalcZnosci, a w przypadku osoby,o ktorcj mowaw art. 88nvrotkosztow osobie lowarzyszqcej swiadkowi, z udzialem
swiadka, ktbremu ona towarzyszyla.
3.Roszczenie o zwrot nalcZnosci, o kt6rych mowa w ust. 1,przedawnia siez uplywem lat trzech, liczgc od dniapowstania lego roszc^
4. Swiadek.biegtylub tlumaczpowinnibyt pouczeni o prawiei sposobiczgtoszenia wniosku o zwrotnalcZnosci orazo skutkach i
wskazanego w ust. 2.

ZALACZNIK DO PISMA

"ZLECENIE BIEGLEMU OPISU NIERUCHOMOSCI"

Celem zebraniadanych niezbednych do dokonania opisu nieruchomosci biegly powinien dazyc do zee
danych, ktore umozliwiq okreslenie nieruchomosci i jej wartoSci.
Naleza, do nich dokladne szczeg61y co do:
-oznezenia nieruchomosci, jej granic oraz oznaczenie ksiegi wieczystej
-przynaleznosci budowli i innych urzadzeh ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz zapas6w objetych

B%«
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Zalgczni

POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ
NR 1027530874

Umowa Generalna PZU nr: 379606

Okres ubezpieczenia: od 22.01.2018 r. do 21.01.2019 r.

Ubezpieczaj^cy: BIURO WYCENY I ZARZADZANIA NIERUCHOMOSCIAMI AGATA PAKULSKA
Adres siedziby: GEN. JAROStAWA DA,BR0WSK1EG0 42B m. 63, 93-277 tODZ
E-mail:agatapakulska@wp.pl Telefon: +18692276068

Ubezpieczony: BIURO WYCENY I ZARZADZANIA NIERUCHOMOSCIAMI AGATA PAKULSKA
Adres siedziby: GEN. JAROStAWA DABROWSKIEGO 42B m. 63, 93-277 LODZ
E-mail: agatapakulska@wp.pl Telefon: +48692276068

REGON: 101526971

REGON: 101526971

Zakres ubezpieczenia obowiqzkowego Suma gwarancyjna
Na jedno zdarzenie|Na wszystkie zdarzenia

Odpowiedzialnosccywilna przedsi^biorcy prowadza.cego dziatalnosc rzeczoznawcy majatowego

Postanowienia dodatkowe .

75 000 EUR 75 000 EUR

Klauzula rezygnacji z roszczen regresowycb

Sktadka taczna: 344,85 PLN

Jednorazowo

Kwota w PLN 344,85
Termin ptatnosci 30.01.2018

Warunki ubezpieczenia
1. Do umowy obowiazkowego ubezpieczenia ma zastosowanle:

1) Rozporzadzen'ie Ministra Flnansow / dnia 13.12.2013r. Rozporzadzenie (Dz.U.z 20
grudnia 2013 r. Poz. 1620).

2) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowla.zkowych,

Postanowienia dodatkowe
Klauzula rezygnacji z prawa dochodzenia roszczen regresowych
1. Klauzula ma zastosowanle do ooowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej.
2. PZU za zapiata.aodatkowej skladkj ubezpieczeniowej, rezygnuje z prawa docnodzenla

od ubezpieczonego lub osbb, za ktdre ponosi on odpowiedzialnosc, zwrotu

Oswiadczenia
1. Oswiadczam, ze przedzawarclem jmowy ubezpieczenia uzyskalem informacje, ze do

umowy ubezpieczenia maja zastosowanie przepisyprawa polskiego.
2. 0 * WyraZam zgode na przesylanie ml za posrednictwem srodkow komunikacji

elektronicznej informacji handbwyen przez: PZU SA, PZU 2ycle SA, PTE PZU SA, TF1
PZU SA, PZU Pomoc SA,ktorych sledzlba znajduje sie.przy al. Jana Pawla II24,00-133
Warszawa, PZU Centrum Operacji SAz siedziba.przy ul. Postepu 18 a, 02-676
Warszawa oraz mne podmloty powia.zane kapitalowo z PZUSA.

3. El * Wyrazam zoode na przetwarzanie moich danych osobowych w eelaen
marketingowych przez PZU SAz siedziba. przyal. Jana PawlaII24, 00-133Warszawa,
w przypadku, gdyumowa ubezpieczenia niezostanie zawarta lub zostanie rozwiarana.

4. Admintetratorem danych osooowych podanych w zwiazku z zawarciem i wykonywanji
niniejszej umowy ubezpieczenia JestPZU SA z siedziba. przy al. lana Pawla n "
00-133 Warszawa. Osoba, ktdrej bane dotycza.ma prawo dostepu Ootresci s
danychosobowych I ichpoprawiania. Celemprzetwarzana tych danych

DSP/P/1027530874/2603/pc:i00000135078204/BE20

B
Numer rachunku bankowego do zaplaty sktadki
57 1020 1026 2881 0110 1889 0055
Wtytule przelewu prosimy wpisai; Nr 1027530874

Ubezp'ieczenlowym Funduszu Gwarancylnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunlkacyjnych.

wyplaconego, z tytuluobowiqzkowego ubezpieczenia obpowieflzialnosci cywilnej,
odszkodowanla za szkody wyrzadzone raiacym nieobalstwem.

wykonywanie umowy ubezpieczenia. Podanie powyzszyen danych jestobowiartowe.
5. • " Zgadzam sie na udostQpnienie w celach marketingowych moich danych

osobowych spbtkom: PZU Zycie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, ktorych
sedzibaznajduje sie przy al. Jana Pawla II 24,00-133 Warszawa, PZU Centrum
Operacji SA t siedziba. przy ul.Postepu 18a, 02-676 Warszawa, Unk4 TU SA z siedziba.
przy ul. Postepu IS,02-676 Warszawa oraz Innym podmiotom powia.zanyta kapitalowo
z PZU SA. Mam prawo dostepu do tresciI poprawiania moich danych osobowych.

6. El * Wyrazam zgode na przesylanie za posrednictwem srodkow komunikacji
elektronicznej, w tymwiadomoscl sms lube-mail, Informacji dotyczacych zawartych

wnioskowanych umow ubezpieczenia przez PZU SA zsiedziba. przy al. lana Pawla
;;133 Warszawa. Zobowiazuje. s* douaktualniania danych wykorzystywanych

wania informacji zaposrednictwem Srodkow komunikacji elektronicznej.

2a zgod?

10
UG: 379606

Powszechny Zaktad Ubezpieczeii Sp6lka Akcyjna, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, 1/2
kapitai zaKladowy: 86 352 300 zl wptacony wcalosci, al. Jana Pawla II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (oplata zgodna ztaryfa. operatora)

ID.dsp_pollcy_oc_zawodOwe/v5l_00l/20l8-Ol-l6 08:1Z:4l/pr0ddppu03-58l5B236.3/FILE



Postanowienia dodatkowe lub odmienne
Postanowienia dodatkowe do Rozporzadzenie.
1. Ubezpieczajacem-, ubezpieczonemu, uposazonemu Iuprawntonemu z umowy

ubezpieczenia, bedacemu osoba. Fizycznq, przystuguje prawo zlozenia reklamacji
w rozumieniu ustawy 0 rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego
i0 Rzeczniku Fmansowym, rj. prawo skierowania wystaplenia do PZU SA, w ktdrym
zglasza on zastrzezenia dotyczzjce usiug swiadczonych przez PZU SA.

2. Reklamacji skladask} w kazdejJednostcePZU SAobstugu;acej klienta.
3. Reklamacjamoze bye zlozona w (brmle:

1)plsemne] - osobiicie albo przesylka pocztowa wrozumieniu ustawy Prawo
pocztowe;

2)ustne] - Miefonlcznie albo osobiscie 00 protokolu podczas wiryty osoby, o kzbrej
mowa w ust. 1, w jednostce, 0 ktdrej mowa w ust. 2;

3)elektronicznej -wysytejac e-mail naadres reklamacje@pzu.pl lub wypetnlajac
formularz na www.pzu.pl.

4. PZU SA rozpatnijereklamacji t udziela na nia odpowiedzi, Oez zbednej zwioki.
jednaknie poiniej nit w terminie30 dniod dnia otrzymanla reklamacji,
1 zastrzeZeniern ust 5.

5. WszczegoJnie skomplikowanych przypadkach. jniemozliwiajacych rozpatrzenie
reklamacji 1udzielenie odpowiedzi wterminie, 0 ktorym mowa wust.4. PZU SA
przekazuje osoble, ktoraztozyla reklamacje, informacje, w ktdrej:
1) wyjasnia przyczyneopofnienia,
2) wskazujeokollcznosci, <3)remusza zostac jstalone dla rozpatrzenlasprawy;
3) okreslaprzewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udztelenia odpowiedzi,

ktdry nie moze przekroczyc60 dni od dnia otrzymanla reklamacji.
6. Odpowiedi PZU SA na reklamacji zostanie dostarczona osoble, ktbraja zlozyla,

w postaci paplerowej lubza pomoca innego trwalego nosmka informacji
w rozumienij ustawy o usiugach ptatnezych lub poczta etektroroczna wytacznie na
wniosek tej osoby.

7. Klientowi, o ktorym mowa w ust. 1, przystuguje prawo wniesiema do Rzecznika
Finansowego wniosku dotyczacego:
1) nleuwzgkjdmenla roszczen w trybie rozpatrywanla reklamacji;
2) niewykonania czynnosci wynikajacych z reklamacji rozpatrzonej zgodniez wola. tej

osoby wterminie okreslonym wodpowiedzi nate reklamacje-
8. Skarge lub zaZalenie, nlebedace reklamacja., o ktdrej mowa wust. 1,sklada sie. na

plsmie zaposrednictwem dowolnej Jednostki organizacyjnej PZU SA.
9.Skargi Izazalenia rozpatrywane sa przez jednostk? oiganizacyjna. okreslona

wprzepisach wewneircnych PZU SA obowlazujacych nadzlert skladania skargi lub
zazalenia. Informacja wtym zakresle jestdostepna wJednostkach oroanlzacyjnych
PZUSA.

10. PZU SA udziela odpowiedzi na skargelubzazalenie na pisme,wtermine 30dniod
dnia otrzymanla skargi lub zazalenia,

11. Ubezpieczajacemu, ubezpieczonemu. uposazonemu 1uprawnlonemu z umowy
ubezpieczenia, bedacemu konsumentem, przysluguje prawo zwrbcenia skj0 pomoc
do Miejskich i PowatowychRzecznikdw Konsumenta.

12. PZU SApodlega nadzorowi KomSji Nadzoru Finansowego.

Postanowienia dodatkowe do umowy/6w ubezpieczenia stwierdzonych
niniejsza. Polisa.
1. DoOWU majacych zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia / umowy

ubezpieczenia obowiazkowego wprowadza sie postanowienie dodatkowe
w brzmienlu:

Podmiotem uprawnionym wrozumieniu ustawy 0 pozasadowym rozpatrywaniu
sporow konsumenckich. wlasciwym dlaPZU SA do pozasadowego rozpatrywania
sporow, jest Rzecznik Finansowy, ktorego adresstrony internetowej
jest nastepjjacy: www.rf.gov.pl.

2. w umowie ubezpieczenia zawartej nacudzy rachunek ubezpieczajacy zobowiazany
jestdonjezyc Ubezpieczonemu OWU, ktore rnaja zastosowanle do tejumowy
uoezpieczenla, napismie hjb zazgoda. Ubezpieczonego nainnym trwalym noiroku.
Wprzypadku umowy ubezpieczenia, wktdrej okres ochrony ubezpieczentowej
rozpoczyna siepdiniej nttwdniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny bye
doreczoneUbezpieczonemu przed objeciemgo ochrona ubezpieczeniowa.
Przekazanie OWU na trwalymnosniku,wymagauprzednlej zgodyUbezpieczonego.
Ma zadanie PZU SA Ubezpieczajacy zobowlazany jest przedstawic dowofl wykonania
tej powinnosci.

Potwierdzam dane kontaktowe

iGATA PAKULSKA
iil: agatapakulska@wp.pl

Sefon: +48 692276068

Data zawarcia umowy: 16.01.2018 r.

BURO «TrTJ£K71ZAR2ADZAN1A KiettKHOMOSOAyi
Agata Pakulska

93-277 Loot ul. gen. J.DajiroasjUioj428m. 63
NIP7251879111, REGON 101526971

ML 692-276-068

. BIURO WYCENY1 ZARZAOZANIA
NIERUCHOMOSCIAMI AGATA PAKULSKA

Ubezpieczaiacy

DSP/P/1027530874/2603/pc:100000135078204/BE20

^801 102 102 pzu.pl

Plecz^c i podpls przedstawidela PZU SA

801102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in caseof accident)

2/2


