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I Warszawa, Dzielnica środmieście, ul. Tamka 47 lok nr 5 l--r'

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Warszawa
Dzielnica: Środm ieście
Ul. Tamka 47
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 5.

Dla spółdziełczego własnościowego prawa do lokalu
prowadzona jest pzez Sąd Rejonowy dla Warszawy -Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr
wA4Ml00413458/8,
Dla gruntu prowadzona jest pżez Sąd Rejonowy dla
Warszawy - Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr
WA4M/00023269l5.
Uzytkowanie wieczyste gruntu ustanowione do dnia
14.12,2061 r,

Powierzchnia lotalu wyńsi7ig0 ń1
Lokal nr 5 usytuowany jest na lll kondygnacji (ll piętrze) w
budynku wielorodzinnym przy ul. Tamka 47.
Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i pzedpokoju.

Lokal na dzień 3.12.2018 r. znajdował się w dobrym
standardzie wykończenia .

Określenie wartości rynkowej (WR@
sprzedazy (WdS) społdzielczego własnościowego prawa do
lokalu w celu spzedazy w ramach posĘpowania

17j22018 r.

17.12.2018 r.

Słownie złotych: dwieście czterdzieści cztery
Ęsiące siedemset osiemdziesiąt cztery

Wartość dla wymuszonei sprzedaży:
208 067 zł

Słownie złotych: dwieście osiem Ęsięcy
sześćdziesiąt siedem.

Mgr inż. lwona Harbuz, upr. Nr 3639

iWoNA
HARF]iJż

17.12,2018 r,
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1 oKREŚLENIE PMEDM|oTU lZAKRESU WYGENY

1.1. Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest spoŁdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 5 o
Powierzchni uzYtkową 27 ,90 m'. Mieszkanie jest usytuowane na lll kondygnacji
(!l piętrze) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tamka 47 w
Warszawie na terenie dzielnicy Śródmieście. Lokal ,nilou;" się w zasobach
Spółdzielni M ieszkaniowej,,Ordynacka".
Dla sPÓłdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 5 jest prowadzona
?I7ez Sąd Rejon9yry qĘ Warszavly - Mokotowa X Wydział KŚiąg Wieczystych
KW nr WA4M/0041345818,
Dla gruntu będącego przedmiotem prawa uzytkowania wieczystego oraz
budynku prowadzona jest przez sąd Rejonowy dla warszawy -' Moiotowa x
WYdział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr wAłnłlooo2326gt5.
Uzytkowanie wieczyste gruntu ustanowione do dnia 14.12.2061 r.

1.2.Zakres wyceny

Zgodnie ze zleceniem oszacowaniu podlega wartość rynkowa spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu nr 5 o powiórzchni Żl,gO mr' z
uwzględnieniem stanu na dzień wizji lokalnej tj. 3.12.2018 r.

2 oKREŚI_erule GELU WYCENY

określenie wańości rynkowej (wR) iwartości dla wymuszonej sprzedaży (wds)
sPÓłdzielczego własnościowego prawa do lokalu w celu spzedaży w ramach
postępowan ia u padłościowego.

3 OKREŚLEN!E PODSTAW OPRACOWANlA OPERATU
SZACUNKOWEGO

3.1. Podstawa formalna

OPerat został sporządzony na podstawie zlecenia Syndyka masy upadłości
Małgorzatę kardas- Gołębiowską zgodnie z postanowieńiem sądrrsygn. Akt
X GU 1854117 z dnia 9.10.2018 r.

3.2. Podstawy materialno - prawne

1. Ustawa zdnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ze
zmianami (Dz. U, 2018 poz, 1202 z p. zmianami);

2. RozPorządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r, w sprawie
wyceny nieruc_homości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr
207, poz.2109, z dnia22,09.200a);

3. RozPorządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r, zmieniające
r ozPor ządzen ie w_ 9q rawle wyce ny n ieru ch omości i sporządzan i a o peratu
szacunkowego z 2004 i 2005 r. (Dz, U, 2011 Nr 165,'poz. 

-oss;;

4, Ustawa zdnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tl,Dz.U.2018 poz.
1104 z późniejszymi zmianami);

17.12.2018 r



5. Ustawa z dnia 15 grudnia
(Dz.U. 2001 Nr 4 poz,27) z
poz. 845, 1230,)

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
poźniejszymi zmianami (tj. Dz, U, z 2018 r,

6. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t j, Dz, |,J, z 2018 r.
poz, 1629 ze zm,).

3.3. Podstawy merytoryczne wyceny

. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny

3.4. Żr ódła danych merytorycznych. Akt notarialny nr 376312018 z dnia 18.09.2009 r,,. CentralnaBaza Danych Ksiąg Wieczystych,
' lnformacje o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i

Kierun ków Zagospodarowania Przestrzennego;. WiĄa lokalna oraz wywiad terenowy.

4 OKREŚLENlE DAT ISTOTNYCH
RZECZOZ N AWCY MAJĄT KOW E G O

DLA CZYNNOŚCl

. Data sporządzenia wyceny: 17,12.2018 r,;, Data, na którą określono wańość przedmiotu wyceny: 03,12,2018 r,;
' Data, na którą okreŚlono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu

wyceny 3,12.2018 r,;. Data dokonania oględzin nieruchomości; 3,12,2018 r,

5 oPls l oKREŚlerule STANU GHARAKTRYSTYGZNEGo
NIERUCHOMOŚC!

5.1. Stan prawny nieruchomości

Dla sP_Ółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 5 jest prowadzona
plzez Sąd Rejonoly !l-a Warszawy - Mokotowa X Wydział KŚiąg Wieczystych
KW nr WA4M/0041345818.

DZIAŁ I-0 _ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
(numer wzmianki, chwila Zamieszczenia, opis wzmianki

łI;!łiż|./ 33970 / La / L - 2o1a-Lo-L8, L2|L4|4! - spRosTowANre ozŃnĆŻiiriffi

17.12.2018 r,

Na.Podstawie wglądu do księgi wieczystej w dniu 17.12.2018 r. stwierdzono, że
w dokumencie tvm istnieia nasteouiace zanisv.

,]r

)odstaW)
vDi sU



PoKo] - 1, KUCHNIA - 1, ŁAZIENKA - 1, PRZEDPoKo] - 1

lNieruchomość, na której usytuoWany jest
|budynek (numer ksieai wiecilstei) w^4M / 00023ż69/ 5

Pole powierzchni Użytkowej lokalu Wraz z

:Nr
podstawy 

IWplsu l

2 zAśwIADczENI., roon on'i r,'śńió^
ń2irii'J"Źi.iń"|rL - numer karty akt)

Dz, Kw . /w A4M / ooo 77 225 / og / oo3, zoos-og i 8 rj /5
(rodzaj inumer dziennika, Chwila wpĘWu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku'- iumer t<arty a*t, położeniewniosku - numer księgi)

:4 lWYPIszREJEsTRUenururóW,2oo9-o8-27,PREZYDiŃi[4IAsTAm
|r2!:t3Y?3'a::::!a_r:!śu*:!or:ąąuriu, nuŹiu irqaiu, ,ieiziba or7anu; położenie dokumentu - numer kartv akt

IDZ''Kw./wA4M/o'oo17225/o9/003,2oo9-o9-lB13|45:oo,2oo9.i'-ói-i].4affi
{rooza] l numer dzlennikaI chwila wPłYWu, chwila wpisu, Czy z urzędu, położenie wniosku - numer karty akt, położenie
lwniosku - numer księai )

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWI z I

SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA,,ORDYNACKA.
Ziba spółdzjelni mieszkanioWej

EGoN spółdzielni mieszk 141 339400000

!999]ĄWĄ wplsu / DANE o WNtosKU

zAsWIADczENIE, L,DZ żB3/o9/2oo9, 2oog-o9-17 , SPoŁDZIENIA tłteszrłrulown ;;o;o ffifr],atura, data wydanią,wyławca; położenie dokumentu - numer karty akt)
Dz. Kw/w 

^4M 
/oool7225/og/oo3, 2oo9 09-18 r:,ąŚióo)ffi r2-o1-1 1.43.57.30 7294, NIE,;(rodzaj i numer dziennika, ChWila wpłYwu, chWila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku - nUmer karty akt, położenieWniosku - numer księgi )

a Wskazań udziałów w prawie (numer

fizyczna (Imię pierws^e imię drulie nazwisko, EWA PIŁASZEWICZ, FRANCISZEK, BARBARA,

DoKuMENTy BĘDĄCE poDsTAw4 werśu 7 oaŃe o vwvrosxu
Nr
pod staWy
Wpis U

fu&

-

11 UMoWADARoWIzNY,2463/2o17,2o77-o7-7B,KAToń
(tytuł aktu, numer rep A, data sporzą,dzenia, notariusz - imię,/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu _numer kat tY akt, położenie dokumentu - numer ksleoj wiecfuśfPl)

Dz'Kw./wA4M/ooo23Ż36/17/oo7,2o77-O7-7B'o'j'.oo,
(rodzaj i numer dziennika, Chwila Wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wnioiku'_ iumer *arty akt, położeniewniosku - numer ksjęgi)

DZIAŁ ltl - PRAWA, RoszczENIA I oGRANIczEi|IA
wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki)

17.12,2a18 r

\]r

)od staWy
vpisU
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NUmer hipoteki (roszczenia) 1 j,7,8
Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA

Suma (słownie), Waluta )46 74+26 (TRzYsTA CZTERDZIEŚcI sZEŚc TYsIĘcY sIEDEMsEi
:ZTERDZIESCI CZTERY 26/700) zŁ

Ąierzytelność i stosunek prawnY @umer
u i erzytel ności / w i e rzyte l n ość)

<REDYT UDZIELoNY Ul4oWĄ NR DKIKR-HIP 12M/76111/09 z
)NIA 10-09-2009 R,

rermin zapłaty zo39-77-o7

tnne informacje
lI POTEKA N]NIEJSZA Z ABEZPIECZ AIA NA LEZNOŚC GŁOWNĄ
KREDYTU (KWOTĘ KREDYTU ORAZ ODSETKI WG STAŁEJ STOPY
9,4%); ZGoDNIE Z ANEKSEM NR 1 Do WW UMoWY HIPoTEKA
ZWYKłA ZABEZPIECZA JEDYNIE KWOTĘ KREDYTU

Rodzaj zmiany
1.

UJAWNIoNo ZMIANY W PoLU 4.4.1.13

UJAWNIoNo ZMIANY W P)LU 4,4,7.2 oRAz 4.4,7,3

Wierzyciel hipoteczny

:nna osoba prawna lub jednostka
)rganizacyjna niebędąca osobą
)rawną (na zwa, siedZi ba, REGoN )

Lp, NoBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, oo41841o3oooo0

Lp.2

Numer hipoteki (roszczenia) ),7,9
ąodzaj hipoteki (roszczenia) lllPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA

suma (słownie), Waluta 242 7 2o,9 8 ( DWI Eś cI E czTERDzIEścI owe rvŚ IĄĆe Śr EÓEl,iŚii
)WADZIESCIA 98l7oo) zŁ

)dsetki ( rod zaj, wyso kość) ZlYIENNE,9,4olo

/vieźytelność i stosunek prawnv (numer
u i erzytelno ści / w ierzytel n ość) 1 )DSETKI I KOSZTY BANKU OD KREDYTU

rermin zapłaty 2039-t7-07

:lnne informacje
W ZWIĄZKU Z PODP]SANIEI4 ANEKSU NR 1 HIPOTEKA NINIEJSZA
ZABEZPIECZA ODSETKI WG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ, INNE
fPŁATY ORAZ NALEZNOŚCI UBOCZNE OD KREDYTU UDZIELOŃEGO
JMoWĄ NR DK/KR-HlP_lzMl16717/o9 z DNIA 1o-09-2oo9 R,

:RodZaj Zmiany
JJAWN]oNo ZMIANY W PoLU 4.4.1.13

UJAWNIoNo ZMIANY W P9L|J 4.4,7.z oRAZ 4.4.1.3

Wierzyciel hipoteczny

Inna osoba prawna lub jednostka
or9anizacyjna niebędąca osobą
prawną ( na zwa, si edziba, REGŻN )

1.
NoBLE BANK SPóŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, 0o41841o3oo0oo

tp, 3,

\umer hipoteki (roszczenia)
12,73,
14,75,
16, 17,
18,19

łodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA

jUma (słownie), Waluta 23a7 6 4,oo ( DwIEścI E TRzyDzI EścI osI r r.ł rvsiĘci Śii rriM§ii
sZEscDzlEsiĄT czTERY) zŁ

Nierzytelność i stosunek prawnY (numer
M i er zyte l no ści / w i erzytel n ość)

Lp
1.

1

zALEGŁoścI poDATKóŃi, w wrq-ŃAiEffiśćGmm:
ODSETKI ZAZWŁOKĘ OBEJMUJĄCE ZALEGŁOŚCI W PODATKU PPL
z^ t2/2o76 I VAT ZA 72/2076, r-8/2o77

/vierzyciel hipoteczny

skarb Państwa (nazwa, siedziba, REG?N, rola
InstYtucji )

Lp
1.

SKARB PAŃSTWA - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
WARszAWA-BIELANY, WARSZAWA, o1 2037809, oRGAN
łEPREZENTU]ĄCY SKARB PAŃSTWA

17.12,2018 r.

,p. 1.
,,l r
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ZASWIADCZENIE, 2009-09-28, NoBLE BANK sPoŁKA AKCYJNA W ŃAńŚŻA,//IE; 10 -
'Wwca; położenje dokumentu - numer kairty akt)

Dz. Kw,/wA4M/o0018078/09/001, 2o09-1o-o1 10:00:O0, 2oo9-72-o7-73,21.10,107398, NIi, 8-9 
-** -

(rodzaj i numer dziennika, chwila-!ŁY!!ć!!!!!!LE!!:4 z urzęduI położenje wniosku - iimer karty akt|
zAswlADczENrE, 2009-09-28, NoBLE BANK spoŁKA AKcvJNA w włnsznwIi; ió --'

(!k!!ś_P9!!!9y)Ldata wydania, *ystawc; położenie dokumentu - numer karty akt)

7 osWIADczENIE BANKU, 2009-11-03, NoBLE BANK sA; 28/Wwystawz; położenie dokumentu - numer karty akt)

)z, Kw .lw A4ulo0020860/09/0o 1, 2oo9-11-o9 11 :oo:oo, zo to-o i -żi-ro. żó. r:.óiśaśi, 
-1,1IE:

'rodzaj i numer dziennika, Chwila wpŁwu, chwila wpisu, czy z urzędu)

)śWrADczENIE BANKU. 2012-o3-o7, GETIN NoBLE BANK sł z sIrozIaĄŃ wAnszA\^/IĘ 4;'wskazanie podstawy, data wydania, Wystawca; położenie dokumentu - numór karty akt)

osWIADczENIE BANKU,2012-o3-o7. GETIN NoBLE BANK sł ż śiióŹióąw włnĘłffi/,!:!!!3!E_Pg!!P!y4ą!9 lydanią wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt)
Dz. Kw,lw^4Mloooo4a77/72/oo2, 2012-o3-o9 10:OO:O0, 

'oir-Ói-rÓ{2lolors3313/, 
|\lIE, 4445 

*
lrodzaj i numer dzigrriku,rh*ilWPżenie wniosku'- iimer *arty akt|

72

)z. Kw./w^4M/ooo427oo/17/oo7,2077-7ż-27 14:31:00, 2018-o2-o8-1o.o7,36.095547, ruli, offi'2gę:J!!::*E!!!taJ cllila wpływu,ch z urzędu, położenie Wniosku'- numer karty akt)
3 DALszy TyTuŁ wyKoNAwczy, 743z-sEw-2.723,asal,źotj, zói1-oj-ij, ŃńżELNIKnMĘDnCmBoffi

WARsZAWA-BIELANY; 81-82
(wskazanie podstawy, s wydania, wstawca; położenie dokumentu - numer karty akt)

Dz'Kw,/wA4M/o0o427oo/77/oo7,2o77-72.271a:31:oo,'oióo."{"ffi
:rodzaj i numer dziennika,Chrjlu_ruy:!r.!!3 .!E!!:rY:!rzędu, położenie wniosku'- numer kartY akt)

74 DALszY TYTUŁ WYKoNAWczY. 7432-sEw-2,723,9267,żO77, 2077-Io-10, NAczELNIK uńżióu śrnnaorłreco
WARsZAWA-BIELANY, B3-84
'Wb wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer kafty akt)

)z, Kw./wA4M/00042700/77/oo7,2077-72-27 14|31:oo, 201B-o2-0B-1o,oz jo.os55ai,*N€ 6&?0'rodzaj i numer dziennika, chwila ry!y!.!:!w!!! !pE!, sŁz urzędu, położenie wniosku'- iimer kartv akt)
15

Dz. Kw./wA4q/ooo427oo/17/oo1, żo77-72-27 14:31:oo, zore oz-o8-ió,iriińsssa1, NIE, oa-zo(rod,a:!_!:!sLk t!k:!:y!Lw!yvu, chwita wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku'- iimer *arty akt1

tb DALszYTYTUŁWYKoNAWczY,1432-sEw-2'723,447o.2o77,zov-oa-óij,ŃAćŹELNlKUMffi.
WARsZAWA-B]ELANY; 87-88

; położenie dokumentu - numer kafty akt)

)z. Kw,/w^4M/o00427oo/77loo7, żo77-72-ż7 14:31:oo, 2018-o2-o8-1o.oz.:o ogśśąi, Ńł o+zo -_
'rodzaj i numer dziennika, ,h*il2 rw!:!r!.!u ,!Er,:rY . urzędu, położenje wniosku'- numer kartY akt)

17

)z. Kw./wA4M/oo0427oo/77/oor,2077-12-27 14:31:oo, 20lB-o2-o8-1o.o1.1o.osśśii, Ńii, 6&?0 "

'rodzaj i numer dziennika, rhrilWaenie wniosku'- numer karty akt)
1B DALszYTYTUŁwyKNAwczy,743z-sEw-2.723,1768,2077,zoij-oą-óa, ŃAćżiiNIKnMĘDuśKARffi

WARsZAWA-BIELANY; 91-92

', położerie d9kumentu - numer karty akt)

Dz'Kw'/wA4M/ooo427oo/t7/oo1,2o77.12-27rą.rr.oo,
'W!!wu, clwila wp urzędu, połoaenie wniosku'- iumer t<arty a*t)

19

Dla gruntu będącego przedmiotem prawa uzytkowania wieczystego oraz
budynku sąd Rejonovvy x wydział ksiąg wieczystych - wA4w, prońadzi kw
nr WA4Ml00023269l5. Na podstawie wglądu do księgi wieczystej w dniu
17.12.2018 r, stwierdzono, że w dokumencie tym istnieją ńastępujące Źapisy:

17,12.2018 r.

)odstaWy
vDisu

)z.Kw,/w^4M/0oo78o78/o9/ooż,2009-1o-o1 10:00:00, zoos-tz-oi-iz,ii.ro.ióźjóą luąT+-
rodzaj i numer dzięnnika, chwila wpĘwu, ńwita wpisu, c?Y z ur4ędu, położenie Wniosku - numer kartv akt)

)z. KW./WA4[4/0o004B77/72/oo7,2012-o3-o9 1o:oo:oo, żo72-o3-2o-7ż.ro.os.sjj9jr, Ńii;4445'rodzaj i numer dzjennika, Chwila wpĘwu, chwila wpisu, czY z urzędu, położenie wniosku - numer kartv akt)

)ALszY TyTuŁ wyKoNAwczy/ 7432-sEw-2,7z3.5598,2017, 2917-p6-|g, ŃłćżiiŃii użĘoU siłą66ili6ó*
/VARsZAWA-BIELANY; 79-80
'wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer kaftv akt.)

)ALszY TyTuŁ wyKoNAwczy, 7432-sEw -ż,7 23,7 7 92,20 77, zo tl -oó -za, Ń Aćż E LN IK upĘ§mmffi
MARSZAWA-BIELANY; 85-86
'wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer kartv akt)

)ALszYTYTUŁWYKoNAWczY,7432-sEw-2'723'3256.2o77,2p17-,g5'-gĄ,ŃłćŹŃirffi
iVARSZAWA-BIELANY; 89-90
'}Ęskazanie podstawy, sy ata Wydania, Wystawca; położenie dokumentu - numer kafty akt)

)ALszYTYTUŁWYKoNAWczY,!432.sw-Ż'5Ż2'rzzs.zoiż,)ói7m
/VARSZAWA-BIELANY; 93-94
'wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer kaftv akt)

>z, Kw,/w^4M/0004ż70o/17/oo1,2017,72-27 14:31:oo, zors-oz óB-10,0i.:o_os55a1, NIE, 6s zo'rodzaj i numer dziennika, chwila wpłYwu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku - numer kartv akt)



(numer porządkowy / Województwo,

TERENY MIESZKANIOWE

UcHoMośc WARSZAWSKA NR HIP 2851"

\r

ĄDisu
Cbszar całej nieruchomości * 

}ló.Gós nn l

PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

podstawa oznaczenia; położenie dokumentu - numer kartY

>Z. KW, / /00002507 / 67 /, 7967- 06 -1 5 0O : O0: OO, 1961-06-16 OO :OO :OO,'!)c!3L!!!rns! :!Zte!!ika, Chwila wpłYwu, chwila wpisu, CzY z urzędu)

WYPIS I WYRYAS - WYPIS Z REJESTRU
WARSZAWA; 131

, 2oo7 - 17 - 30, PREZ YDENT N4IASTA sToŁEcZ NEGo WARSZAWY,

siedzjba organu; położenie dokumentu - numer karty akt,

,,KW./WA4N1/00027777/o8/oo7,2oo8-11-o3 11:14:35,2oo9-06-15-14.35 19.01998ś;NIE;l;i;fi*
, urrędu, położuriŻ irióĆi"'- i"i"Zi *arty a*t

i§:r,.^:l|" GERUNTóW, 2012-o1-10/ pREzyDENT [1IAsTA sToŁEczNEGo wARszAwv, *offiffi
'po.d?taya omaczenia, data sporządzenia, naMa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt,,ołożenie dokumentu - numer księgi wieczystej)

z,.Kw./wA4M/oo001385/13/001, 2013-o1-18 10:00:OO, 2013-oi-rr--14;;12;mm,odzaj i numer dziennika, chwita wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)

DzlAŁ I-sP - sPIs PRAW zWIĄzANYcH z

17.12,2018 r,



WPISU/DANEOWNIOSKU

796ż-7z-74i 3

. Kw.//00004768/62/, 1962-72-21 O0:OO:O0, 7962-72 22 oó,óo,oo, llIr
dzaj i numer dzrcnnika, chwila wpfuwu, chwlla wDisu_ .fu 7 tlrżpdlt\

u Nr
podstaWy
WpisU

-ista Wskazań UdZiałóW W prawie (numer
Jdzjału w praWie/ wielkośC udziału/rodzaj
uspólności )

Lp.
1,

2 LlL -9

lednostka samorządu terytorialnego (zWiązek
międzYgminny) ( Nazwa, siedziba, REG?N )

MIAsTo sToŁEczNE WARszAWA, WARSZAWA, o15259663oo108 
I

Nr
podstaWy
Wpisu

c

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTA WPISU/DANEOWNIOSKU

UMoWA WIEczYsTEGo UŻYIKoWANIA, rg62-rz-rą; Ńą, i(tytul aklu, data sporzadzenia; polożenie dokumentu - numer k7łu
z, .Kw, /fiI /0ooo47 68 / 62/, 7962- 12-27 OO ; 00 :00, 1962-72-22 óo, oo tro, NIE

L!!!ś!:żte!nika, chwita wprwu, chwila wpisu, ci i uiędu)

:,1!",|'I;łł^,?,,1DNIA 15 MARCA 2oo2R. o usTRÓju

KW./WA4l'4/00027771/oBlQo2,2ooB-11-o3rr'rł:Jśjóffi
.uj i r,2", *Sr,!9, ęar, połoZ",ie wniosku'- iumZr'*arty a*t

FoRMAcJA oDpowIADAJĄcA oDplsowI o*ruoi
NTMLNA INFoRMACJA KRs; 21o-213

'.KW./WA4M/0oo334B5/74/oo7,2O74-72-7710,jo.od,O u-,Ou, ro^rńi ii,ÓiiJ'- iJhZi'*u,ty u*t
uMowA wIEczysTEGo użyrKowANIA, 8?1916r; i
(tYtuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz - imię/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba; położenje dokumentu -numer karty akt)

'KW./WA4[4/ooo334B5/74/oo7,2o74.12-17ro.:o:oo,.ffid du, połoZer," *riorii'- ir.li rurtv
NR 1 NADzwyczAJN EGo wALN EGo zenor,aaozeŃiA izŁoNKóTMrEszKANlowEr "ozI.nni,ili?'"i""ńi'#X*';łiT$:ffłi^.""ł3}r-?il^'E3ś3ń'r'^'^j:lfiiś9Hil§ff;

"DZiENNIKARZ'';23-25

17,12.2018 r,

numer aktualnego lub Wykreślonego Wpisu W



)z, KW./WA4M/0oo334a5/ 74/oo7, żo74-t2-t7 10:30:00, ż074-7ż-79-10,37,27 .875799, NiE, 2o5-ro''rodzaj i numer dziennika, Chwila_yL!!!:u!E!!E!.!ja aLllzędu, położenie wniosku - numer karty akt)
DZIAŁ IIl - PRAWA, RoszczENIA I oGRANrczENrA

17,12.2018 r

Warszawa, Dzielnica ul, Tamka 47 lok nr 5 11

-p.1.
!r
)odstaWy
vpisu

!Umer Wpisu §ft

rreść wpisu
[|on seorozterczEco wŁAsNoścIowec-o pńńA Ń LońLu
l[UzYTKoWEGo PRZY UL. TAMKA 49 ZAŁozoNo KW NR 167618 NA
l|WNlosEK z DNIA 20 LISToPADA 1996 RoKU DzKw 4826/95,
ilWPIsANo DNIA 17 GRUDNIA 1996 RoKU.

-p, ż,
,Jr

Vpis U

,]Umer WpisU §}z

Treść wpisu
PMWA DO LOKALU NR 3

zY UL. TAMKA 47 zAŁożQNo KW NR 172466 NA WNIoSEK Z DNIA
PAZDZIERNIKA 1994 RoKU DzKw LżB3l94. WPISANo DNIA 3

p.3.
,lr

vDisU

JUmer WpisU [[s

Ireść wpisu UL. TAMKA 49
1998

PoDPIs

PMWA Do LoKALU NR 43
KW NR 206042 NA WNIoSEK z DNIA 5

Lż3I/98, WPISANo DN]A 15 KWIETNIA 1998

p.4,tl ,,] r
) o d staW}
N Disu

,JUmer WpisU [§ł

Treść wpisu

OGRANICZONEGO RZECZOWEGO PMWA. STANOWIĄCEGO
rczr wrłsruośtIoŃipąnwo oó |o<łi'u Ńii iŃ
PRZY ULICY TAlvlKA 49 ZAŁozoNo KSIĘGĘ WIEczYśWIECZYSTĄ KW

232280 NA WNIoSEK z DNIA 16 KWIETNIA 1999 RoKU DZKW
WPISANo DNIA 25 SIERPNIA 2000 RoKU. PoDPls ZŁoZoNo

DNIU

-p,5,§f
,|r

vDisU

,,lumer Wpisu [§s

Treść wpisu

PMWA DO LOKALU
YTKOWEGO NR 71 POŁOZONEGO W BUDYNKU PRZY ULiCYTAMKA
OPISANEGO W NiNIEJSZEJ KSIĘDZE ZAŁOZONO KSIĘGĘ
EczYsTĄ KW NR 307434 NA WNIoSEK Dz,Kw . xz 378lo1 z DNIAtrLZY5 lĄ KW NR JU,/4J4 NA WNIoSEK Dz.Kw. xz 378101 z DNIA
LUTEGo 20 WPISANo DNIA 28 CZERWCA 2002R. PRZY zAŁożENlU

p,6tt ,]r

)odstaWy
ryDisU

,JUmer WpisU

(odzaj Wpisu :NNY WPIS

treść wpisu

)LA SPOŁDZIELCZEGO WŁASNOSCIOWEGO PMWA DO LOKALU
4IESZKALNEGo NR 39 PoŁozoNEGo W BUDYNKU PRZY UL. TAMKA 49
)P]SĄNFGg W NINIE]SZEJ KSIĘDZE ZAŁOZONO KSIĘGĘ WIECZYST.Ą
(w NR 345041 NA wNIosEK Dz. Kw. xz 75o7/oz z otlIł : wnzrśruIł
l002R. WpIsANo otlIł t9 wnzrśruIA 2oo2R.

komentarz do mioracii

\r

łpisu

§§.

)statni nUmer aktualnego lUb Wykreślonego Wpisu W
1anym dziale W dotychczasowej księdze Wieczystej



l warszawa, Dzielnica śródmieście, ul, Tamka 47 lok nr 5 i-r1'

Lp. 1
Nr
podstaWy
WDis U

Numer hipoteki (roszczenia)

Napis
^/plsy 

DoTyczĄce użwrowłŃrA wiicżVsie-ćó
l
F
l

§

:

i

Rodzaj hipoteki (roszczenia) lIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA

suma (słownie), Waluta 36a,6o (oslEMsEt szrścozlesIąt oslEM 6011oo) zŁ
)dsetki (wysokość) 1

,^/ierzytelnosc i stosunek prawny (numet lt .
liet zytelności / wierzytelnośc) ll'0' ' -Ł=I,*)ierwszeństwo llrp. _t

rl
ZASTMEZENIE PIERWSZEŃSTWA PRZED WSZYSTKIMI
INNyMI W]ERZyTrlruoścrnuI

Inne informacje

HIPoTEKA TYTUŁEM PożYczKI NA BUDoWĘ DoMU
MIESZKALNEGO, OPROCENTOWAN EJ 7O/O \N STOSUNKU
RoczNyM, NA WARUNKACH orąeśLotlycrt w
zAsWlADczENIU BANKU z DNIA 10 MARCA 1965R. ZNAK
WAP/CK-6701-78. HIPoTEKA Po PRZELICZENiU NA
PoDsTAWiE ART. 4 UsT. 1 USTAWY Z DNIA 7 L]PCA 1994R.
o DENoMINACJI zŁoTEGo (DZ. U. NR 84 Poz. 386 zE zM,) I
PARAGRAF 1 PKT 1 RoZPoMĄDZENIA I4INISTM
spnłwIrouwości z DNIA z7 wnzrśruIł 1994R. W
SeRAWIE TRvBU pRzEucztŃ ttł tlow4:roruosrxę
P]ĘllĘłtlł(oz. U. NR 1o2 Poz.4gg)

Wierzyciel hipoteczny

lnna osoba praWna lub jednostka organizacyjn" H _ .
liebędąca osobąprawną(nazwa) [i'ł' ' BANK INWESTYCYJNY W WARSZAWIE

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O W|,IIOSKU

zAśwIADczENI E BAN Ku, w Ap / cK-67 o 1 -7 B, rsos -o:- io,'BANK IN wEsTycyJNv w włnszłtffi§ffiT
data wYdania, wystawca; położenie dokumentu - numer kafty akt

Z. KW.//0000 1696/ 65 /, 1965-03-31 00 : 00: 00, 7965 -07 -O7 OO :OO :OO, NIE
i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)

17,12,2018 r.

Komentarz do migracji

,lr
)od staWy
{DisU

)statni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w fl.
lanym dziale w dotychczasowej księdże wieczystej ll'



5.2. Loka ! izacia, elemenĘ sąsiedztwa

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będące przedmiotem wyceny
znajduje się w budynku wielorodzinnym przy ulic! Tamka 47, na terenie
dzielnicy sródmieście, w ścisłym centrum warszawy. Lokal znajduje się w
zasobach SPółdzielni Mieszkaniowej,,Ordynacka", Najbliższe 

"sąiied.t*o
stanowi Podobna zabudowa mieszkaniowa wielorod}inna, Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka chopina, Muzeum Fryderyka chopina. wokół znajduje się

Lokal posiada bezpośredni dostęp do ulicy Tamka (droga wojewodzka). Dz. ew.
nr B2l5 na której jest posadowiony budynek Tamka nr ąl przylega do działki nr
99 ozn, dr,

wiele teatrów, muzeów, kawiarni, restauraciimuzeow, kawiarni, restauracji, sklepów, klubów.
U rząd Dzielnicy Sródm ieście 1,6 km
Metro M2 1,1owyŚŃiat Uniwersytet 300 m
Szkoła Podstawowa nr 34 500 m
Szkoła Podstawowa nr 41 700 m
Szkoła Podstawowa nr 211 750 m
Pzedszkole nr 24 600 m
Przedszkole nr 41 550 m
Liceum Ogólnokształcące LXXXl ll 220 m
Warszaw9ki Szpital dla dzieci 350 m
Teatr polski 300 m
MZA Nowy Swiat OątOZ, tOą 170 m
skwer Bohdana wodiczko 250 m
Warszawa Powiśle 01 900 m
Sklep Biedronka 140 m

17,12.2018 r



Warszawa, Dzielnica Śródmieście, ul. Tamka 47loknr 5 14

Żrodło. http: //www, m a pa. u m, warsz aw a. pl/
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Żrodło: htt ps ://www. g oog le, pl /m aps
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17.12.2018 r,
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Warszawa, Dzielnica Sródmieście, ul. Tamka 47 lok nr 5 15

Śródmieście - dzielnica Warszawy połozona w lewobrzeznej części miasta.
Ma powierzchnię 15,57 km', a liczba mieszkańcow (stan na 1 stycznia 2018)
wynosi 117 OO5, Gęstość 7 515 os/km2,

Granice Sródmieścia zostały ustalone w 1960 (przed wojną obejmowałatakże
wschodnie rejony MSl dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia częśó Muranowa _
rejon MSl Nowolipki, zachodnia część Środmieścia Połnocnego - w tym część
Mirowa, część Srodmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSl

h tt p s. //www. g oog l e. pl /m a p s

Żródło : h ttps : il'pI.1t, ikiped ia. or glt ikj/Śród m ie ście Zródło : h t tps : t.'pI.1t, ikipedia. org,lr i k i,/Sródm ie śc ie

17.12.2018 r



FiltrY). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), atakże
zabudowę Powstałą po ll wojnie światowej w miejs cu zniszczonych dzielnic.

Granice ŚródmieŚcia wyznaczĄą: tory kolejowe przy ul, Słomińskiego, al, Jana
Pawła ll, al. NiePodległości, ul. Stefana Batorego, ul. Spacerowa, ul. Gagarina,
ul. Podchorążych, ul. Nowosielecka i nuń Wisły.

Obecnie SródmieŚcie podzielone jest na 9 osiedli: Muranów, Staromiejskie,
Żelazna Brama, Centrum, Powiśle-Skarpa, Koszyki, Krtlcza, powiśle-Solec,
Oleandrów.

Według MSl Sródmieście podzielono na Stare Miasto, Nowe Miasto, Muranów,
PowiŚle, SródmieŚcie Północne, Śródmieście Południowe, Solec, Ujazdów,
Żrodło : htt p s t/pt. w i ki ped i a. o rg/w i ki/Ś ród m i e ści e

5.3. Opis wycenianego lokalu

Lokal nr 5 jest usytuowany na lll kondygnacji (ll piętrze) w budynku
mieszkalnY|n wielorodzinnym przy ul. Tamka 47 w Warszawie na terenie
dzielnicy sródmieście. Lotal znajduje się w zasobach spółdzielni
Mieszkaniowej ,,ordynacka" Lokal posiada powierzchnię uzytkową 27,9O m2.
składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. \Ąposażony jest w
następujące i nstal acje :. Centralnegoogrzewania;

. Elektryczną;. Wodno- kanalizacyjną;. Gazową
Na dzień wizji 3.12.2018 r przyjęto standard wykończenia dobry,

W dniu 4.12.2018 r zostało złożone smo do Mieszkaniowe
nacka" (kopia pisma w ikach iono dane

odnośnie stanu techni nku ulicy Tamka 47. Do dnia
17.12.2018,r. nie o pow
dane odnośnie ętalnu technicznego budvnkffi przez
rzeczoznawcę maiątkowego.

Rok zakończenia budowy Lata 60łe
Stan budynku Sredni

standard lokalu Dobry
Przeznaczenie budynku Mieszkalny
przeznaczenie lokalu Mieszkalny

Technologia Rama H
Materiał budowlany Mur
llośc kondygnacji Vlll

Sposob uzytkowania budynek mieszkalny wielorodzinny

lnstalacje

. Centralnegoogrzewania;. Elektryczna;. Wodno- kanalizacyjna.

17.12.2018 r



6 FUNKCJA NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na dzień WYceny dla wycenianej nieruchomości nie ma obowiązującego planu
zagospodarowan ia przestrzen neg o.
Zgodnie z Uchwałą Nr DfiXll11276712006 Rady Miasta Stołecznego Warszawyz dnia 19 października 2006 r przystąpiono do opracowywania planu
zagospodarowania przestrzennego Powiśla Północnego

zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy,
zatwierdzonym Uchwałą Nr LXY\Xlll2746t2OO6 Rady MiaŚta Stołecznego
Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, zmienionym Uchwałą nr
Ll1521I2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnionym Uchwałą ni tlvlt 631t2OOg
z dnia 28 kwietnia 2009 r,, ponownie zmienionym Uchwałą ni Xcll/2689 t201O z
dnia 7 paŻdziernika2010 r., Uchwałą nr LXlt166gt2O13 z dnia 11 lipca 2013
r, oraz Uchwałą nr XClll2346l2014 z dnia 16 pażdziernika 2014 r., budynek, w
którYm Połozony jest wyceniany lokal połozony jest na terenie oznaczonym
symbolem C.20 - tereny wielofunkcyjne. Wysokość zabudowy do 20m.

: http : //www. m a pa. u m.warszawa. pl/

17.12.2018 r,



7 PRoCEDURA szAcoWANlA

7.1. Warunki wykonania wyceny

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, zasadami sporządzania
wycen zawańymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszecńnymi
krajowymi zasadami wyceny (pkzw), krajowymi standardami wycónypodstawowymi (kswp1) (stosowany do określania wańości rynkowej 

-i

odtworzeniowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności oiaz innych
praw do nieruchomości):

Ań. 151. Ust. 1 Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota,
jaką w dniu wYceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży
zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym, a s§rzedającym,
ktorzY mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, dziaiają z rozeznaniem i
postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Ań. 150. Ust. 2 Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, ktore są tub
mogą być pzedmiotem obrotu.

Art. 154 ust. 1 Wyboru właściwego podejścia oraz metody itechniki szacowania
nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzgtędniając w
szczegÓlnoŚci cel Wceny, rodzaj i położenie nieruchomości, pńeznaczenie w
planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach,
dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

wańość rynkowa może być określona pzy zastosowaniu podejścia
porownawczego, podejścia dochodowego i podejścia mieszanego z
wYkorzYstaniem danych rynkowych odpowiednich do zastosowanej ńetody
WYcenY, W szczegolnoŚci dotyczących cen, dochodów, stóp zwrotu i kosztów.

wańość rynkowa moze być określona przy zastosowaniu podejścia
porównawczego, podejścia dochodowego i podejścia mieszanego z
wykorzystaniem d_9ny9h rynkowych odpowiednich do zastosowanej mLtooy
WYcenY, w szczególnoŚci doĘczących cen, dochodów, stóp zwrotu i kosztów.

W polskim prawie nie występuje definicja wańości likwidacyjnej ani wańości dla
wymuszonej sprzedaży w związku z tym opańo się na definicji z
Międzynarodowych Standardów Wyceny MSW 2 3.7.:
wańość likwidacyjna lub dla wymuszonej spzedaży. kwota, którą można,
rozsądnie rzecz biorąc, otrzymać z tytułu sprzedaży składnika mienia w czasiel,
ktory jest zbYt krotki, by spełnić wymogi czasu odpowiedniego eksponowania na
rynku zawarźego w definicji wańości rynkowej. w niektorych państwach,
wańoŚĆ dla wymuszonej sprzedaży może obejmować zaiozenie istnienia
niechęci zbycia po stronie sprzedawcy oraz występowanie nabywcy tub
nabywcow, którzy kupują, wiedząc o niekorzystnej sytuacji zbywcy,

7 .2 RodzĄ określanej wartości

17.12.2018 r.
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wańość rynkowa (wR) oraz wańość dla wymuszonej sprzedazy (wds)
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

7.3 Ustalenie podejścia, metody itechniki wyceny

Uzyskano następujące dane wyjściowe pozwalające na przeprowadzenie
Wyceny:

. lnformacje z dokumentów dostarczonych przez zleceniodawcę,
' Dane dotyczące wizji lokalnej: lokalizacja, położenie, sąsiedztwo, rodzaj

zabudowy,

' lnne czynniki cenotwórcze tj, stan przepisów prawnych, funkcja w planie
zag ospodarowan ia przestrzen neg o,

Na lokalnym rynku odbyły się transakcje obrotu nieruchomości podobnych do
lokalu będącego przedmiotem wyceny, atakże ich ceny i cechy wpływające na
te ceny orazwarunki dokonania transakcji były znane

wańośó spółdzielczego prawa własności do lokalu wykonano przy
zastosowaniu podejścia porównawczego metodą korygowania ceny
średniej.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi:
Art. 153. 1. stanowi, ze podejście porównawcze polega na określeniu wańości
nieruchomoŚci przy założeniu, ze wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano
za nieruchomoŚci podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego, Ceny te
koryguje się ze względu na cechy rózniące nieruchomości podobne od
nieruchomoŚci wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek
upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jezeli są znane ceny i cechy
nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

Algorytm postępowania przv wvcenie nieruchomości @
średniei:
, określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana

nieruchomoŚĆ, poprzez ustalenie rodzaju, obszaru i okresu badania cen
transakcyjnych.

. Ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na
rynku lokalnym wrazz określeniem wag cech rynkowych.

' Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej
cech rynkowych., opis nieruchomości i jej cech rynkowych o cenie minimalnej (c.in) i

nieruchomości ijej cech rynkowych o cenie maksymalnej (Cr"*).
' Określenie ceny średniej (C3) ze zbioru transakcji przyjętych do analizy lub

z grupy nieruchomości podobnych.. Określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako:

lCr, C,n* l
l- r 

- 

|

L C,, Cs. 
]

' OkreŚlenie wańości rynkowej wycenianej nieruchomości według formuły:
17,12.2018 r,



WR:Cuir,
i=1

gdzie:
ui oznacza wielkość i- tego współczynnika odzwierciedlającego wpływ

danej cechy na wańość nieruchomości.
n - liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech

rynkowych nieruchomości.

8 ANALIZA DANYGH
NlERUcHoMoŚcl

l CHARAKTERYSTYKA RYNKU

8.1. Analiza transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych

Dla potrzeb wyceny określono:
- RYnek lokalnY: analiza rynku oraz wieloletnie doświadczenie Rzeczoznawcy

Pokazują Że poziom cen spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
nie odbiega od poziomu cen nieruchomości tokalovvych iwynosi 1:1, dlatego
teŻ obszarem analizy objęto zarówno transakcje sprzedaży spółdzielc=e§o
własnoŚciowego prawa do lokalu jak i nieruchomości' lokalowycih,
podobnych do szacowanego lokalu;

- Obszar rynku: dzielnica Śródmieście, rejon szacowanej nieruchomości
obręby: 5-04-05;5-04-06; 5-04-07 ; 5-04-08,

- Okres badania cen: 2016 - 2018 r,

W dniu 4.12.2018 r zostało złożone pismo do Spółdzielni Mieszkanlgwęi,,Ordynacka" dane
odnośnie stanu techniczneqo budvnku ulicy Tamka 47. Do dnia
17.12.2018 r. nie 9trzvmano żadnei odpowiedz
rzeczoznawca do obliczeń transakcie kane w
Urzędzie m. st. Warszawa
Ponizej przedstawiono transakcje sprzedazy nieruchomości lokalowych
usytuowanych w budynkach w najblizszej okolicy, wybudowanych w podobnych
latach i Porównywalnej technologii. Odrzucono transakcje lótalami znacznie
większYmi, znacznie mniejszymi, usytuowanymi w budyńkach oddalonych od
nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a takze te o cenach skrajnych, w
którYch mogłY wystąpić szczególne warunki zawarcia, Ponizsze ceny są cenami
netto,

17.12,2018 r,



L,p, Miasto Dzielnica Rep, A nr
1 Warsżawa Śródmieście 824/2076
2 Warsżawa Śródmieście 722o/2a76
3 Warszawa Śródmieście 5637/2076
4 Warszawa Śródmieście 67ag/2o76
5 Warsżawa Śródmieście 3303/2076
6 Warszawa Śródm]eścle 3476/2016
7 Warszawa Śródmieście 53/żoIJ
8 Warszawa Śródmieście 45żl2ol7
9 Warszawa Śródmieście I774/żo77
10 Warszawa śródmieście 3682/2011
11 Warszawa śródmieście 58og/2a77

12 War§zawa śródmieśc]e 452]/2oI7
13 Warszawa śródmieście 7706/2017

74 Warszawa śródmieście 3023/2017
15 WaTszawa Śródmieście 23o/2ala
16 WaTszawa Śródmleścle żoI/żaI8

Datatrans. obręb Ulica Nr bud

ż076-07,29 5,04-05 Topiel 15B

2a76-a3,24 5-M-08 Herbeńa 16

2076-07-74 5-04-08 solec 58/60
2076-7I-23 5-04-08 so|ec 83

2076-11,-25 5-04-05 Topiel 15B

2076-72 29 5-04-07 smolna 8
2077-07-72 50408 solec 83

2o77-o3-o1 50408 solec 83

2o77-u-7o 50405 Topiel 15B

2a1,1-o4 25 50405 Topiel 15B

2a11 as-u 50405 Toplel 15B

2O77-07-ża 50406 Lipowa 9

2o17-o9-ż! 50408 Potockiego 4
2a71-7Gu 50407 sżczygla 8
2018-01,15 504.08 Herberta 74

2a78-a7-37 504o8 Dobra 78/2a

Kond. Kond. Bud, PoW |ok cena trans, cena 1m2

ll Xl 37,oo 340000 9189
lV X 29,90 313 0m 7a46a
V]l V lll u,4o 290 000 8 43o
Vl Xl 26,7a 298 500 11 18o

lx Xl 37,50 2500m 6667
Vl xlx 34,60 395000 77476
l || Xl 26,7a 275 000 10 30o
lX Xl 26,90 255000 9480
lx Xl 37,50 325 000 8667
V|ll Xl 37,50 2200m 5a67
lll Xl 31,74 240000 6462
V Vll 33,79 335000 9914
lV XVll 27,oo 27oo@ 10ooo
V X 36,1! 420000 77447
V] X 36,30 380 000 10 468
Vlll x 38,40 33a24a 8600

Przeprowadzono analizę zmiany cen lokali mieszkalnych na badanym rynku,
nie zaobserwowano zmiany ceny wskutek upływu czasu, dlatego transakcje nie
zostały zaktualizowa n e.
Ceny wahają się w granicach 5 867 złlm2 - 11 441 złlm2 pow, uzytkowej lokalu,

17,12,2018 r.
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Ponizej przedstawiono cechy rynkowe nieruchomości
na ceny i wagitych cech,

mające największy wpływ

Lp. Cechy porównawcze Waga oń

1 LokalizaĄa 30
2 Stan tech. bud, 10
3 Standard wykończenia lokalu 40
4 Usytuowanie na piętrze 10
5 powierzchnia lokalu 5
6 pomieszczen ie d odatkowe 5

CechY rynkowe oraz ich wagi określono na podstawie analizy rynku lokalnego,
rynków równoległych oraz badań preferencji potencjalnych nabywców.

9 oKREŚlerule WARToŚcl nYruKoWEJ NlERUcHoMoŚc!
9.1. założenia przyjęte do szacowania nieruchomości lokalowej

Na godstawie wyżej przedstawionych obiektów porównawczych, zakres cen za
1 m'lokalu jest następujący:

Cmin

Cmax

Cśr

G ran i ce współczyn n ików koryg ujących

5 867

11,441,

9284

C min - lokal mieszkalny połozony w
budynku przy ulicy Topiel 158. Lokal o
powierzchni 37,50 m', połozony na
Vlll kondygnacji. Cerla transakcyjna
220 000 zł, cena 1m2 5867 zł data
transakcji 25.04.2017 r.

Cmin/Cśr 0,513

Cmax/Cśr 1,,232

nieruchomości o cenie mini

17.12.2018 r.
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C max - lokal mieszkalny połozony w
budynku przy ulicy Szczygła. total o
powierzchni 36,71 m2, połlożony na V
kondygnacji. Cena transakcvina 42O
000 zł, cena 1m2 11 441 

'zł., 
data

transakcji 4.10.2017 r.

9.2. obliczenie wartości nieruchomości lokalowej

Dla potrzeb wyceny przyjęto następującą ocenę cech rynkowych:

Bardzo OoO
Warszawy oraz przystanku metra M2 ponizej

.Dobra o

HT-"* oraz przystanku metra 
-1,1Z 

pov,tyiiĄ

Stan. tech. budynku
Dofuy, -

Sredni - budynek wymagają.y l."rnontu

Standard wykończenia lokalu

|alaz9,0o
dobrej jakości materiałów

Pgoy - l

iakości

Zhl - lokal do remontu

Usytuowanie na piętrze

Bardzo
winda

Dobra- pośrednie piętra

Złe - parter

Bardzo dobra- a lokalu do 35m
Dobre- pow

pomieszczen ie dodatkowe
Dobre - jest piwnica

Złe - brak piwnicy

charakterystyka lokalu w aspekcie rożniących je cech rynkowych.

Rodzaj cechy

17,12.2018 r.



w tablicy przedstawiono procentowy wpływ cech rynkowych na wartość
nieruchomości i określenie wańości współczynników korygujących.

wańość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 5 wgstanu i cen na dzień wizjitj. 3,12.2018 r. wynosi:

Wx = Cśr x ir'= g 284 złlm2x 0,945 = 8 774 złlm2
,=l

27 ,9O m2 x 8 774 złtm2 = 244 784 zł.

3 Standard@ Dobry
4 Usytuowanie na piętrze Dobre
5 powierzchnia lokalu B. dobra
6 p om ieszc zenie d od atkowE Ze

!v_a1!9se dla wymuszonej sprzedaży WdS (wartość rynkowa obniżona o
15 %| wynosi:
WdS = 244784 zł x 0,85 = 208 067 ź
10 WYNIK KoŃcoWY

10.1 Analiza wyników

wizji 3.12.2018 r, wynosi:
244 784 zł

słownie złotych: dwieście czterdzieści cztery tysiące s
cztery,

WartoŚĆ rYnkowa WR spółdzielczego własnościowego prawa do lokatu nr5 o powierzchni użytkowej 27,go ń2.usytuowanego na lll kondygnacji (llpięhze) w budynku_ mieszkalnym wielorodzlnnyń przy ul. Tamka 47 wWarszawie na terenie dzielnicy Śródmieście wełług stanu i cen na dzień

Wa rtoŚĆ dla wym uszonej s przedaży Wds spółdziel czego W}adlS;;L"prawa do lokalu nr 5 o powierzchni użytkowej 27,90 m) usytuó*.n"go n"lll kondygnacji (ll piętrze} w budynku mieszialnym wielorodzinnym przy

Lp.
Rodzaj

współczynnika

Procentowy wpływ
na ceny

(waga cechy)

Zakres
współczynnika

Wańość
współczynnika

Dolny Górny
1 Lokalizacja 30 0,154 0,370 0,370
2 Stan tech. bud. 10 0,051 0,123 0,051
3

Standard
wykończenia lokalu 40 0,205 0,493 0,349

4
Usytuowanie na
piętrze 10 0,05,1 0,123 0,087

5 powierzchnia lokalu 5 0,026 0,062 0,062
6

pomieszczenie
dodatkowe 5 0,026 0,062 0,026

Suma 100% 0,513 1,232 0,945

osióńdzie
cł-U59 WAl§i]AWA

U,. śr,/tTóslAWsKArM *

'^\. 
TE|_ 5lGD66ż93 ,/'.

Śł.::-:lll --:,'lb\\'YlAr,-..." x,\ą -,-i
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ul. Tamka 47 w Warszawie na terenie dzielnicy Śródmieście według stanu i
cen na dzień wiĄi 3.12.2018 r, wynosi:

208 067 zł

Słownie złotych: dwieście osiem tysięcy

10.2 Wnioski

Na podstawie analizy ostatnio zawańych transakcji kupna sprzedaży
nieruchomoŚci lokalowych mozna stwierdzić, ze ustalone w niniejszym operació
wańości rynkowe są adekwatne do miejscowego rynku nieruchomości.

WańoŚĆ '1m2 powierzchni uzytkowej nieruchomości lokalowejjest adekwatna do
sPrzedazy mieszkań podobnych na rynku lokalnym. Określona wartość jednego
m2 mieści się w przedziale AC = C."* - Cmin.

11 KLAUZULE ! USTALENIA DoDATKoWE

' WYceniający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu
WYcenY, których nie mozna było stwierdzić w czasie wizji terenowej ani na
Podstawie dokumentów technicznych i prawnych. Przedstawione dokumenty
i zawańy w nich stan prawny i techniczny uznano za wiarygodne i nie był!
one przedmiotem odrębnego dochodzenia,,. oszacowana wańość nie obejmuje podatku vAT, ani innych opłat
związany ch z zakupem n ieruchomości.

' NiniejszY operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z Powszechnymi
krajowymi zasadami wyceny uchwalonymi przez Radę krajową Rols-tiej
F ede ra cj i Stowa rzys zeń Rze czoz n awców M aj ątkowych .

' Podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowiły
d oku me nty i m ate ri ały ud ostę p n i one przez Zamawiająceg o.

' Zleceniobiorca przyjmuje w dobrej wierze wszystkie dane i informacje
Przekazane przez Zleceniodawcę niezbędne do wykonania wyceny, Zakłada
się, ze autorowi wyceny zgłoszono wszystkie znane okolicznośói, mające
wpływ na wańość oszacowania.

' Niniejszy operat szacunkowy nie moze być opublikowany w całości lub w
częŚci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z
nim formy itreści takiej publikacji.

' \A/Ycena została sporządzona wyłącznie dla potrzeb Zamawiającego w celu
okreŚlonYm W pkt. 2. Autor opinii nie przyjmuje odpowiedziainości za
wYkorzYstanie niniejszej opinii w celu innym niż założony i nie ponosi
odpowiedzialności wobec osób trzecich.

' Operat szacunkowy moze byĆ wykorzystywany do celu, dla którego został
sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, órlyba ze
wYstąPiłY zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o
których mowa w ań. '154 ustawy o gospodarce nieruchomościami,-. operat szacunkowy moze być wykorzystywany po upływie 12 miesięcy od
datY jego sporządzenia, po potwierdzeniu jego aktualności przez autorów
Wyceny.

' Z oPeratu sporządzono wyciąg, który zostanie przekazany właściwemu
organowi prowadzącemu kataster'nieruchomości.

17.12.2018 r,
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Warszawa, Dzielnica śrOOmieScieffi
oszacowana wańość rynkowa moze utec zmianie w wyniku zmiankoniunktury gospodarczej w kraju, zmian ;; warszawskim rynkunieruchomości oraz znaczących zmian kursu walut.
oszacowana wańość rynkowa nie uwzględnia obciązenia zawartego wdziale lV księgi wieczystej,

12WYKAZzAŁĄczNlKÓW

. Dokumentacja fotograficzna. Akt notarialny nr 376312009 z dnia 18.09.2009 r., Postanowienie sądu Sygn. Akt X GU 1 854t17 z dn.9,10.20,18 r;. Kopia pisma do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ordynacka'', zlecenie od syndyka masy upadłości MaĘórzatę raroas - Gołębiowską. Polisa OC rzeczoznawcy majątkowego

Warszawa 17.12,2018 r.
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l Warszawa, Dzielnica Ś.
l
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