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OPERAT sZAcUNK{JI.VY DOiYCZĄŁ]Y PRA\łA WŁĄSNCsCl LOKALU I\4iESZKALNEGO },I}{ 125

t. FRZET} h,§IST' łv*VCEh'§. ;

- Prawo własnosci do lokalu nrieszkalnego nr 125 w lrudyrrtłu wielonri*szkarriowyrn
połozcnym w S/arsza,wie prry r.iliey Krama.rskiej 14

- loi<al zna"jłluje się rv budyŃtl trlcsiadającylr pioć kondyglrac.ji naclziernłryclr ,
p*dpiwniczłłny , Stan teetrniczny Łłurlynkłr i l*kalu : ilobry (}:*łiyn*k, żOO; ł..1- Powierzcłrnia tlzytkorva lokaiu: 63.85 nr2+konrórka iokat,:lrsk^2"44 *2- us},.tuowanie: pafter

- lokai składa. się z trz*ch ptkoi , kucimi , łazięrfti 17, wc zro}:i*ito ptlmieszczenie
gosPodarczę i hallu w'Taz z udziałami 6629lż8*2947 rv nięłucirorności wspólne"j ,
którą stanowi grurrt i:raz części bułlynku i urządzełria, które nie słuźą wyłącznii do
uzfiku właścicięii lokali

- instalac.je: eiektryczna. gazowa 
" wod,karr. sraz domofon . natomiast c"o. i c,w.z kotłowrri osierllołvej"

Obecnie brak norvego pla*u. Na nroc3z ustawy warszawskiej roię tą spełnia oŁrecnie
studirrm uwarun]rowań i kierurd<ów zagostrroclarowania prr**to"****go - uclrwała
Nr tr-XX}itrIl745l2frł6 Rałl,v h4iasfa Stołecznego Warszfrwy z driia 10" 10" 2006 r"
a łlastęPreie zrnieniane i uzupełreiane, Aktuaina wersja tekstl,r i rysilŃów stłrdiłrrn
dostęPna.jest w Biuletyni* {ntorrrracji tirrbliczne"j 'Iekst stanowi załącznile ru" 1 ,
a rYsuŃi załącznik nr 2 cto łlchwały nr I-X$/l6 67l}al8 Rady rn.st.fuarszawy z dnia
1 rtlarca 2t}18 r.

' W'/g stłlłliunr łłbsz,ar przy ul. Kratłlarskiej pclłllega stłefię N,{1.20 której prioryt*tcnr
jest iokalizacja zahuctowy rnieszkaniawej wieloioclzinnej.

?" CB]Ł W}.'CHNY:
okręŚienie 50-0'6 waftości tynitowej dla aktrralrrego stairu i sposoiru uż3tkowania
{ $iRU ) ww. nięruchamości iokaiow*j dia potizeb uprr*nt*3, w postępcwanitr

, upadłościowyrri.

3. cSZACo$dN,Ą V/ARTOśC PRZEDh,i IOTU IVYCENY :

507Ó waftoŚci rYnkowej wYcenianej nieruchomości lckalowej rvyłiosi w zaokrągieniu:
§Vn * 5żl-S{l{'},{}{} x 1{ * ?6{}.§{}{}

{ słcrlvtt ie : dlą,ieśeie sp_eś*łjp.ieEiilt tl,_t!ę61, plięcset

&ATA §F'&}ąZ,Ą*Z,il NiA fi }}tr ŁĄT Ł] F;Z,Ą{.' Łj N §{fi XY il G {} :

dala spłłrząrizełria l\-]llcćli]i, : ż2.{i.i,ź{_l]] l".
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l 

" 
§!ł,:reł"§łrłitlt tv}.,cett},

?.{)*i tvv,c*rry.

3. t-}iłreś §ełlie pł; tl s f ałt fi ł} ł"i} c alt ilłt i* rr p er* tu.
,1, !, ]-}ł,,il:;;;l.,i lr lrl1.1 l,:lt lllłr.
3 . 2.Pod stalli.. Irr;t lcri ił_1 tli] -p1.3i\ tlt: .

_i . 3 Z;"ćdi a d at,: 3,c h illf l.,i/i,{, t t.yc/-i,l 1, * j l,

,ó"#iiyeś§emie c$at istcłtmł,ch r§§rt cxłłłrittł"ł sg;teł.łłllłął}§,e§{}.

S.*ilis i *iłreśiełlie st;łłt[E głru*drunłl*t! }B]\r{:*]Ex},.
5.!. Starr 1}fa1\!1!..
5,2. i}pis tii"-t,łlciitlłlośi:i rł łil_ipeLi,:i* t,:*L:łt t..,l1,1|ł.11;1 1,1.|1j, 

-] . IjrZeł:ai:z*lti* rł, nri,:_i sc orvl,;rr 
Fł l alr i *,.* gu o p.,r] af o 1i,,it'l ii}

{i. &'§*łłreiy §ł* {l§E*t§d}lv*łlł i*l tt.a rt*śł i lt,}, *:tlłl i;ł lt * głl l rr &ł;ł l ll
6. i . ł{odzaj ckreslone łl,irrrłści
ń, ] . \\i v hril" 1,1iiłi ąi.ii:i a i n,l e i sril 1, 1,,\ 

_},, f * l | 
1,,,

?",Ąm * §ipa i ł [łrł ł":ł B<teł.},§ f }, &i;ł ł"l, g? §{ Łł

E, &iłł"eślełeie lvał.f*śłi łą.ł.ce*ianll-cła §ąiił*ł§p.

9, \Ą/.l,nii* §,iąlńcłrw,l w,llłil§}x,

l {}" Ed!xuaffi §e ! *stłł§o:m §ła cE*tr{*tinqiit,*

l l . i{łłł;łezxł ilłi rio i} E}er$ §Łł s gił c m łl ląłłłt,*Eąl.

PRAWA .f/ŁA§NoŚCl LokAL{,l MiE§ZKAL]IEGO NIR 125w 1VARSZAWjF pR 7v I ]l ŁF 
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str.1 1
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§ - E}ru *ąJ rłti*t i fffi ${rąl l§,Ę-,ąl#l}§, -

Frzęrirnictem niniejszej rłycen,r, jest prawo wła.snmści niełuchcnrości łoka.lł:wej nł 125 na
Parterze , { KS/ nr WA6Vł'0046C}098i4 ) w budynkł"l wielomieszkani,lwyrn
połozone w warszawie trrrzy ul, kramarski*j 14 rłg ulicy kadrowej"
Zakręs xĘ/cenY oŁrejirtrije : ww. nieruchomość icłkaiową jako przedńiot prawe ivłasnaści
wraa,7. udziałami 6629l28*294V w nieruciromości wspóinej , którą stanowi grunt oraz
części budyrrkii i urząclzenia. którę nie słuzr; rłry,łącznię łlo użytku włagcigńii iokali,

ź.Ce§ wy€eny.

OPEMT §ZACUblKOwY I--}OTYCZĄCY PRAWA UąeSttOścl LoKAi-U MIESZI{ALNEGO NR l25
W B{]nYNKiI Pa)i l-!żrrNv-i\l 1A,,1A/Apq"^1iliE łD,7,Ęr

okreŚlerrie 50-oó r,vartości ryrrkcwe,! dla aktrraltlegn stanu i sposclbu uźl.tkowaniar { \łRU ) u.w. nięrłlcłprł*ś*i i*kaiow*j dla pi,irzeb ,prr*,t*y w po.*tępowaniii
upadłościovlym.

3.&Ełreśflenie grodsśxw oprace§vernie ep*rfi tEł.
3.tr.F*dstawa forxmairra-

\Ęcena 5fi9ó prawa rvłasności da loltalu zt-lstała w?-konarra na podstawie ztrecenię
syrrd3łka zgodnie z postanowięnięm sygrr. Akl;X{X GU 97i21 S.n, nla rn" §t, Warszaiły w
\Ą"arszawię, XlX WY{zi$ Gospo,Jarcąz dła si]raw upadłościauyclr- §pralva z w,niosx<u
dłuŻrdka DorotY Bioch-Kmieć o ogłoszerłie upadłości dłuźnika * osoby flzycznej
nieprowadzącej eiziałalnc.i ści go spad.arczei .

3"ż.F*d,stawy xmatenia§no-prawme

- Ustawa z drtia 23 kwietnia 19{:4 r, K*c{eks e3wi§m3, ( t}z.Ł}, Nl trŁi poz"93 zpoźn"zrn.,}- Ustawa z łinia 17 listoparla 1964 r. K*dęks p,rscępo,svam§a rytvi§migo ą Dz. U. Nr z$3 
,poz.296 , zpażn. zrn"')

- Ustawa z dnia 2l sierpnia lgg7 r. CI gospłlłinr*e xiieru*EcołreośeiamE§ ( Dz. Lr.
Tt{r tr 15/i997 Paz,7Ąt zpóźnie_jszynri inłiananri - tekst;lednolity nz.u, Nr 261/2*04, poz.2603).

- Rozporządzerrie Rady Ministtóvr z clnia ż1 września 20CI4 r. w sprnrvie,Wy€eily łrierucłpgme*_*:l i sponząe§enmia opernf§ seacultiło*ug*
( Dz" U. Nr 207 poz.21{lg z2Oa4 r" } ze zŃanarni lv Rczporząclźeniu Raciy l\4inistrów
z dnia 14"Ł}7.20t 1 r" - Dz.{J.2011 rir 165 poz" 985

WARSZAWA żż.07 ".2a21 K.

P,P.U.F{, ., H &I-i "
REGol.J t|lli23i042
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C}PERAT SZACIJhIKOWY DOTYCZĄCY PŁĄWA WŁASNOśCI LOKALU M]ESZKALNEGO NR 125
WEUDYNKU POŁQZQ.N]{M WW_Ą ZĄW

3 -3 
" 
Pod staw,y nr et*rloł* gieztr e
- Sabinił Zróbek, Mirr.isłalv Bełę_i .. F*dejście pclrór,lmarvczę \Ą/ szacowa.nilł. nieruchc,mości" - Eriucaten-a Sp. z o.c,, , Olsztyn 20Łl{'J

Dorota Wiitrc*rvska -,Kołaleow-oka.,§Vycelra nieruc}rq]mości. $perat §zacrrnlł*w3,.
Rzeczoznawstwcl majatkcwe. " trV5,d. LexisNexis 20 1 i} r.

- Wilkowska Kołakau'ska Dcrota.. Wycena nieruclromc,ści" Operat szacuŃowy.
Rzęczoznawstwo łnajątk*ive " wyłl,Ł,exis Nexis 2{}12 r.

- TeruY D}'deŃo .. Szaccwanię nierucltonrości . Rzęczoznawstwc rreająlkłuze "
wyd. "l,ex Wolters Kluwet Business żOtr 5 l."

-, ,,FraWO nięruchomc}ści.Zbior przepisótł" ,l.ynj. ,L,ex Wolters l{iuwęr Businęss 2ff15 r,- MieczYsław Frysttłpa.,'W3zcena nierrichomości i przedsiębiorstw w pcdejściu
parównawczyTfi" 20i5 r,

- ,, UStaWa c gclsPodareę nięruchomościami . Korłęntarz " - Ewa §ończak - Ki.icharezyk
lłyd. Wolters Ktruwer Folska 2018 r.

- , ," GosPclrjarka i oŁ;rót nięruchomi:rścigrmi - lvzofy 1risln i urnów a komęntarz#ffi " -
F{elena Kisitłłwska uryci. \ł oiiers Kluwer Fołska źil t 8 I.

- ,. 
'lvycena 

nięrucholności. konrentarz do r-rstapTl c gospodarce nieruchomcściami otaz
rclzPorządzenia Rarly lv[inistrćw w sprawie wye ęriy nięruclromclści i spcrrz ądz,ańa
operatu szacuŃowego" - Jerzy D;ldenko , Toneasz Telega w;zd. Wc,liers Kluwer
Polska 2018 r,

-§. "$" if-ró rl B a d a rłyc fu rrł c rvt{p rą, cz n t,c fu .

- Wizja tęl,*łtirrł,ł 1lrreillriiłrtt_l l\"\i{Jftt}
- lrrlŁirrrracji: z X\,' \Ąir,łjzi*łn Klilrg

h4*kattłłr,,a 
"

w łlniach 16 , 20 i 21"a7 .2aż1
lVieczystyctr §ądn Rejonowego łlla W-arszawy

l

- Usta.lęnia ogólnego planu z*gcspc-rdarclwania. przęstrzęnfięgg ffi" St. lVarszawy
dla obszaru e4Lr ( bratrl aktualnego planu ).
Rzut pozionry lł,ikalu i nrapka z usytuowanienr błii.lynlłu- kiapa s3Ąuacy.jrra z za't\aazęnienr połozęnia nięriłeltołności.

- {nfor"macje o aktuatrnych celraclr ryl*tow},ch lrieruchorłrości rtdcstępnione
w {-Iizędzie h4iasta §tołecznega Wai,se*wy w _Biurze fi*rrdęz_li i Katastru * Dział
d.s. SYstemu Taksacji Nieruchomości w Warszawie łrl. Sandcłrtliersi<a 12- Infomlacje uzyslrałre drogą salncdzielnf,gs gronxałjzenia darrych o ryŃu podobnych
lokati nrieszka ln5rc]t clo wy,*eni anł:gil.

- OgiędziłiY kil}<u iokali mieszkalnych n:ołożon}clr vli pobliźłr wycerrianego lakalri ,
ktoryeh trarrsakcje sprzedazy odbyły się w 2t}i0 i 2021 r."

4-s§qreś§emfie dat istotłrych dla mperatłx szacąnmkoweg*.- data sporząr3zełria wycerry :22.8?,20żt r"
data okręślenia wartości przeciłnirrtu rł7ceny : 21 .tj?,202 i r.= data okreŚienia i uwzględnienia statltl przednrirrtti uryceny: 2I.a?.2a21 t,

- data wizji lokalrr*j: i6 ,2{} 121"07"2il21 ł,"

WARSZAWA 22,07..2021 R
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OPERAT sZACU},.iKowY |JOTYCZĄCY
_ ___ W BUDYN]",J FoŁoZoNY}l

PRAWA WŁA§NoŚCl LoRALłJ h4IESZKAL}.JEGO NIR 1ż5
W wARsZAWlE FRZ1' IIl, KRAfu,IA.Rs'ł;iF.l i4

S,&pis fr okreśEełłie starłu preedrmńotw łvycem.y*"

5.1. Stan pra§rye}y,
Przedmiotem ninie"lszej wycęny jest prawt-l własnoś*i nierłrchqlmości lokaiowej nr i25
( KłV ru S/A6M/q}0460098i4 ) rł, budynku wielcmieszkaniowl,m połoźon3,nr
w Warszawie przy utr. Kraniarskiej 14

W Księ<ize $/ieczys,tej stwięrdzciner n*stępł4iący stłtn piawny:

frział I : Ozrracze,nie nieruc}romości: lokai starrowiący odrębną rtierucłromość rrr i25
przy ui. Kranearskie.j i4
składającysię z3 pokoi, kuchni. łazienki,wc ihallu ołącznej
Powierzchtri 66,29 m2 wtaz z kotirilrka rrr 34 a płw.2,44 nr2 prrłoźołiy ria
{ kondygnacji.
Spis praw: właścicielowi lolralu przysługuje uąjział 66ż9 l 28{}ż94V w
nieruehomclści wspólłle_j . ktłlrą stanowi grurit oraz r:zęśęt buclynku i urządzeriia,
którę nie słuza rłyłącznię do uz}.tku właścicieli lokali

Dział il: Właściciel: I}iotr Jacęk Kruri*ć Bloch pesei 65012903714 oraz Dorota Bloch
Kmieć pesel 74a7rc*fi0l jako wspóinosć łlstawowa majatkowa rrtałżeńska"

Dziń II1: u.jawnia się , iz z nierłłclrłxaości ob"jęte"j tą K"'&. zastńawszczęta egzekucja z
wnioskir wierzyeiela - P$L,BOX GROUP sp" z o"o, w Warszawi* w sprawie
Kh/i 1ż0109 na podstaw,ie nakazu zapłaty rł.,postępowaniu upoiniflaw§zym
§R Gdansk-Północ z dnia 19.(}4.ż']07 . sygn.akt iV GNC 834lt}7 zaopatrzonego
w kiauzulę vrrykq]nalfifiści z łlnia 17,G7,2007 t,
zawiactc,nrienie o wszczęcilł egzekuc.ji z nienłchonrości i.jej zajęcie oraz
rvezwanię rlo zapłaty clługu - sygtratura Khi{ 12lil09 z 09.$2.20{J9 r, -- Konrornilq
Sarltłrł.y przy SR dla W-vi1, Fragi Fł<l. S/ \Ą,'arsza.wi* huiarę}< Poialiski

Dziń IV: F{ipoteka : lripateka uffiowna kaucyjna w kwocie ż90599,3g zł - dwieście
ł,lziewięĆdziesiąt tysięcy trlięćset ł3ziewięćdziesiąt dziewięć złotych 39/100,
kredy't - spła,ta kredytłl- \ł,ITaz z *wentuainyłni kosztami i cc{setęk od tego krerlytil
wynikającyrni z unrowy kredl,tu nr 416/S5/HB-DE/1{'j2 z dnia 06.{_19.20*5 r,
rrclzielonego przez Ban}ł tlcfuirtty Śr*łlorviska Społka Akł:yjna i Oddział
w Wry52ąy7ię
Hipoteka pfzynlŁl§owa zwjŁła w kwocie 961,OCI zł - dziewięćset sześćdziesiąt
jeden zł" - łvi*rzytęinciść ił.ynikająca z Ę.tułri wyk*nawczego H-192l20la e dnia
l 1 .CI8.20 1 {l f . na rzecz Zakładu Ube zpieczelr Społecznych l{ Od,Jział w Foznaniu
Hipoteka przynxu§$wa u, klvocie 478.000,0CI zł - *zt.erysta siedemdziesiąt
osięnr tysięey zł. - nalęzność objęra tytłlłern wykoitawczyffi , tytiił wykonew§zy
nr i487lSWl72l-3l1łit1-1/14 z dnia {}4.09.2014 r" na łzecz Skarbu Faństwa-
Naozelnik {,,irzęłlu §karh*wego w Grój*u^" 
Hipoteka przyfi}llsowa w krryocie ąO*,OOO,ł]fi zł - czcerylsta tysięcal 3i -

. zabezpieczenie wTrkonania grozącej karv grąwny oraz cbowiązku naprawienia
szkody w pcstępowrrniu karnym 

" svgn.akt V t}S. 38/13 na, rzęcz Skarbu państwa-
Frokurator Olcęgowy w Rzeszc,wię

WAfi.SZ,ĄWA żż,07,.20ż t R
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oFERAT SZACI'I'JK0V,/Y DOTYCZACY pRlrWA WŁA§NośCl L'I{_ALU 
^4.E§ZI{:ALNEG. 

NR 125*]e-ĘUP_#jaU_ jOŁOZOŃY}I W wanszaw,i ońr, ,,, ,-D ń i, ł ń-,.---F7 ] ]

5.ź. &giis raiłrąn*łł*rn*ści Ęv "t§§}§k{ie ct*§l r,v§§k*wy*ł},
ĘV łineiu Ż1"{l?,?*;] {iEłEł$lłjłł}$ łvi,r,!i w,etvnłątxz i*§t;*łłn *u-*"*-,rłns*niti1$ c§*kłłnłemt:łc,ięi*ftrgrrłftezruą" {}kreś§*,rti* ł,ąłcB:łttf u m!ett,§dr;*u*i,oł, *§ułxa*mtiitv nliesrkc1§!ia *.iegłtP;łł";*łłł*Ćnirłv Pł'rY.§l:t* zg*tilłi* u łi*łnł_l,łtei 

" 
*t*ięge xVl*ł:r3,sće,i uł";*a x pru.§ckłtlmtbłłdowiamyłm rrtrzvłllanryłll tld Z*nząciel §iu;";;nir;rn*ści 

". Ałtipłarro ,, z siec§zifu;l
__ §}nŁ}'u§" !}ywir.jtrrłu;§{}"1 mr !$§ ęv §Vłarsłiawi* 

-"-'-- ]j;&:orljl!Żlr*

W u""'lłikn 
'Vi2r,ii 

l{'ki}llle-i w iir:j* 71.t7":{-i2l ł, iti;kłrtl;,łi;,^i tł,glr-ii;i1}-;, l,:j*łir*łlł.rrr]c]sł,-iLtstalt.'no 
" 29 1ł,,3,,t]*11iiirr-l,}tikal mi*sek.rlł,r łt: |,]j 1r,.i..,;.,i-,3 .jtl.t na płt-loLz,-: [:ułi,1,nku przl,ul' Kralllarsliie! l4, \\"]ize.i *'\'i'ltietljilr,r,brrr!,",lreii i*lerłr,.,,rl;-.:izćściŁl slirtrorł,i+cl,c]r csiecii*

całr:dObOrvą ł:tlhr,rll;;. l}ostęp ,",u l.,.*r, ,_lsic,ńa p,.p.r." ilruie branl",r'iazdołve Pierrł'sza oil r-riici, i{riuł;;irslłiej ii|rug;ł -* -L;.r'#-ari,*-i :v bezi;łlsl.edtłitrls;lsi*łJz1ivie: ]łuli_i,nku w i<1ón,nr.jcs1 pł_z*łl*lio.q,:lł,* nli*szkani*.
BudYnek nricszkaltlv tł cbiłki.'.r.n., pirr,|l,łrił-, ,l lr..:,,l...rirn:lti li:,latcrsliinli l gai,.zf11ltłielłisi;:tli-'tł'iskiłt,l*"łtl ił,;liiiJl;i,,ł,nie"*itiłt .,]l,*łiil::(]ri,ł]trr,* ,u,2{)il7 l., r,,u l.,cillliiItlilijtraci3,c,\,jn{)1

Z inlbinlacii i cioliurłeilttll,l' LttJoSlę;llłiłlrvch pT7.ł?,1.arząqll:ę: Niel.uclriltllłrści ,. Altiplełłl ,-z siedzibą ;:rz3'*l, i}l'wiąjl;łlri j{]3 nl l.ci ,i \Ą]]łt,r;;,r;;,:' ,rll',,rr,-'",..'",,i*.'rlj,-o_ię zrlsrałąr
..wzt:iesic''t-lt: i lr-vkoticzL]Ęg 11.tzrv. s|łttłiłlr-.lzic 1;*pLr1oorr;,:,,r.
5"ż" t" Ftłłrźe*i* i sąsicłirlit,łł"

i}łr:ełjłrri':lit;w;r nierlli;Łlllt;rtlsi: l_}(.}lt}lLi]lł1 .ir,:,Ę,. r,,, prł:l.r 1i:r1jnr:j i:zi;.ttli *lił:lilii:i, \ĘI;i;:l;złiiłit}1_ełlŁłertłirv p]":ły łL}ici {rrruł:aL,rl;ir-i na 5|i;.21,2i_l.,tr,31riir z ulica Kł,llł;rł,a.tilica i{acj'rlwł łitclitiilzi ijrl rł[icr ł-;r1,o,,łtt,tłktir,, . jri.rir;l l*rr"*'i'ru-r" ii,rrr',r,-;rr_l.*h ir]icdziclnii:'Y'" Pr-isi;tłlłl kł,łnritt"likilł:iq;rłicjskr1 
",,'",i-,,r,,*r,.'-ri, 

or,air,,,.]erl".ię r,1,1,51ęptljo zabuiliłri,;r'ieIolłrc[zirma , lt:jeszl'an,iiltł'łl r-isług1--ir,a ,-,..u, tr-J"r.:;,;a*,ł iedt-lł.rrr:dzinfie tu,,,:atrl_tclcwir_=rvi"llni_rs1.ojące. j i bii źniał::re.j .
l\Iieopoclal takzc tełc-.tf.,, lt:śnr:. Eh.c_ti ujir: Krantarskl*j i Kadrł.łr:j zostałr, \ł,..,.kuna110z ],-+stki Fretontrvi,ej

§.2.ź.§tguna tecBrnłicele3. bmdvmBiu i o6lis łc}ii;ilEE"
BudYlrek łr'którvln rł3'cenian1' jest 1ll"zi:chrricE*rłl; jokal tc pi+cickiłllcl""*grrac3,ilrv ł-bielttrvrniesiłrny lvg 1eł:hntli,.,gii llłilrłr,llle.i rł, żtl(ł7 J" ,,ł._o1l.,s,rż,rlti. w jlrst*i;*e 

ie*le},:łr-yc2p;1 
" g;iz{Jvlii, . -rł,r,cJ- t rn. "i,uli,nriar1 c,,.l" i '.,.ą, z }iołłtil,ni osi*illrirvei ,\tnn tcl]lłti,;,,,nr liąr.l\tli.tt rIqrJ, ilL, łi*tll], j};.i.r. ,,r,- j.rLlłl\1,-. 1\/,I]ll,iJlirillt

tizbl,ł.l ji_,rn* ll, insl.łlłc_ję iJi.rt riiliilł-lill,i.;l .
\Ąl'r'ł:enian_v lokat nr 1ż5 Llsi,tr_lillv3li.,,.|łrł rla Lrart*rzt] 1,1,, zał.lrclilnio pillll<li:lrr;r trat.cznikrłburt1,1tkri , h,?ies;ł]iłł-irił: 1;,-,,,iai-ia tr;r, pclko]e .i,.urlrr:ii, ,ł"'.i-,t,,--" ,',."-:-:.;;;;;;,r..,'i,*.,,r;*.rr:r*t:ił:głlsPrlelarcz* L}fłiZ h;il1 t P'l'r, ó-1.8i lł]^1\'t,',.,].,;il,,;li,r,,, t*lłikłll_v" Sciał1, "ł ł:i;lgtlkuchelrnvrrr glazł-lra ,_ lratcrlriasł ,ll,uga śr-iałlir ,""r,lr,r,ro** ,'1up"u"", \Ą/ kur:irlli sttli

pl:i!łł:dze stała 
'ł:ral,:o{a 

" e, ś*l;lti,,,.:zęś{:itrtu ,,, H],rr,-,.]"]lił'p.n",*;,-l;lii,,jLł ptlłił*gł z it:riri.,o{vi scianl'rnalłłrvarre 1irrtla etnLtlli"rłną. W' ilzcch [ioliuja,:ll rlit 1;ocłlogach 1rarlele i ijciirnł.

bliskie 2d} 9/'', &4ieszkanie \łllłagfi t-zfsgjDii.,*ł t,*lrr*lrlu. L,:kiaLt płlnrieszcz*o,..,"iinl.,r,,,r,' 
,

i.\ .t,Ji:,1 \ |.- r_ 11 rl','..11,1 1 ą
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P*lYlYlAsruoŚct lornł,u ł,llEszKAL1,,]EGo NIR 1 ź5%nłaąśl;je]ił""""

5,3, Frpegri*.cp*rłie tv łtł§*jsc{i§vvił} p§ariie u;łgosp*c§a,ł.*ą,*łrrń*pł,r*straemnł*gtl.{ hr*ą fiq §}$}v#§{} 
}

Obecrrie Łłrak łrarvego plalru, N-a tnoi:i, usiinlł.i,.łt,iirszillriskir:j r"o1ł tą spcłnia *bccnj,.:sttidiLitll triva'Littkowati i jłii'runkriiv z;tg,ls;r,ju,u;;;;;ia przesrrzei]r]ę*o _ uchwała}Jr I-XXXtii7*ł..'i,/]tlilł_i iłltdi Millstł §ti,łt:ł:zllr,8,,, l,ii*,o.r"rlił,l,z łi*i;t 10, 10, ?fi06l.a tlestętrlnie z;łiellialre i uzLlpłl:lianc. ,'!łtitalnir..roi* tł-.!1311; i rysrłlrkćrł.str:rliulrrilr:sięPnł,ies! 
',i" 

]lirtiet""lti* tniir,łlłr,iil}tlł:licl,_rt*.i -i;irr,,clłii{iił,j 
łaiął;:nik ni"i .

? };liłlii';':'"'* 
lrr ]] tJł., Llł:lr,,ł;łł1,, nr r,xi;lri,ł:):iit,3 nori, lrr.s[.\Ą,,ał.szar,1,3,,e łlnia

.;est lokaf izacja zaburił,r.* n,;*o.łallicrł,ei lviilił;rirłlzit-ltltll,

ń"n§ETfi*},KA {}§F,Ą{-,{}wĄN{A xĄ,ARs.{}ś{,i \b,}.Cl,.NiĄrĘEtlt} Ł&K,ĄE,{J 
"

{i" i R*dea,j ukł"eś§omej włł*"f,łlśł:i
Na P';dstar,r'i'-= zlecellia zunro,"iolqc:cgło okłi:śl*n' l.,arf.usc r;,rr1.1łrr,4 $rzeillrriotrł wycen_vdla aiitualnego ,tllł:stitr-,' r,z,łil,rrva"iiii ,,łląi; 

, {""i"r*.,;*'nju . ze !vii,t.io.c r_vnktłtł,;t

,]"l,ff]"*n'.'"{-' 
l}lł1}|!a rllllri"ri l:irih;rltj ,iej 

1r.ur,,l,,1,,,,rl.,ir;.,.l'*;,'.n' riltlzIj11,;1 elł: iii:3,,sk,;ni;i n;t

6"?" 1Vy §:ń r głłiłfejś*§n i :nł e{qłę.§}, {§ v**rly -

Zę',l'ziil{:łii-ł na rrli-izł.i i ct:] , iłkj;:łl.}t,l 1}l;} siłlil_i.,{ (ji]}fł!{.:i_}!I,/łj,]lii: . r_lkrł:śi*nii ląi;irlłLścprzedlniotrr \rrYCfti,lłrk;iLr tlliłszii"tlnr,gtr płtłrłe.$ściełm 3:tłł"ółł,Ę!rł*l.Cz},,i}, ł:lefs}cia§**nygow,nrria *:*rł3. śn"ł:<imi*l§_ E/q'uL.trłŁĘ§i§E §}UE"{}trl'Ę!ił1l,Cz},i}l ł:}efs}q 
,

tr4ę|ocia ta Piilgg3 lta anatjzi* li'ix:ksze^i i;t:z$1, i:łlt tlan:;akt:--i inych . łikrcśl*niłl graitic rirrinej
i,iT§§"ijT;ł]::iTli];*lłtl*:;;:*:#.,'i,l'.i,,-,, cĘ,f-iv w 1lrłŁie ietrlrezelrtacji

i:} ra3,, o kreśl łrl ł i u rvallr,t śc i rL lł,:łgl,,łl l t ir.i l ti_i :* pt,łł:lł,łrli* i silsii:.'Jzłli,o b*tJiJ.tliikt j- §iarl tł"chnll_:zlłt, lrucl;,.trliu i ic,kllLi- rł,ięiiiiłść Jrlliłrjlr
- Lls\ilŁiŁ\l,vitniel ]*kaiLl n;i pięfu.zr:
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OPEŁĄT SZACU].]KOWY DOTYCZĄCY PRr\WA V,/ŁASNOŚCl LoKAL{J I/]ESZKALNEGO NlR 125
W B|.JDYNKU Poi_oZoNYI.1 \Ą'WARSZAW!l_ PRZY lil_ KRAMARsillF-l i,1

7"lŁI{A{,} ZA i {_]§{A}ŁĄ KTE §ąY§TY KA §dVN KŁI,

. ZgorJnię z Rłzporządzeniem Rałly Ministróą,e rinia 2l wrzęśnia 2004 r. w spra.wie

. szczegółowych zasacl lvyceny nięruclronrości i sporządzania operaftr
, §zacuŃołvęgo , określenie wafiości rpriccrvej płzedmiotu lvyf,eny;roprzedzoiro analizą

transakcji na ryŃu lokalnyłn.ita,Łlela nł 1 - zęstar.vięnie transakcji).
, T}uielnica \iy'arszawa Rernbertów, agólnie rzecz ujrul"rjąc , j€§t zaliczanado śreclrric, aźtlakeyjnycłr częś*i wielkie_j Warszawy" Z* wyborern Ręmbertowa BfzęlTlawia między

lnnyieri dobra kclrrrunikacja z cęntrłrrre ( FKF , SK&',{ i autłłbusowa ) oraz wciąź jeszeze
konkurency.jne ceny rvobec innych popularniejsąrclr dzięlnic \Ą/arszawy. V/ niezb3t ciasno' 
zabuelł:wan3rch tęręnach cleielnicy słi jeszeze wciln* ter*ny inw*stya,vjrte , wię,i: peiwstają, nowe p,ro.jekty często w wysokie^j zabtldowie. Trasy §iękięri<owska

, ] ria odcinkrr do Rembertowa znacznlę przyęzvrriła się do rozwoju tlzielnioy i w etbkeię
zwiększyła jej atrakcyjność takżę w aspekcle ryŃrirłym, f;o łvyceny przyjęto łyrtek, wtórny lokatri mieszi<alnyclr hipotecznych w Łrudynkach wlelololtalowycle"
W'proc*sie ustalania wartości rynkow*j prz*clrniot*wegcl ii:kaltr łnonitr-lrowano
pozostaiące do niegcr w bezpośredniej łetracji ceny loi<aii koni<urencyjrtych
z terenu łlzielnicy'Warszawa Rernbenów w okresie żaTa i2{J2I ,' które były przedmiotern o]rrcltu ryrrkowego i znanę są dia triełi eeny transakcyjne

. i,}zyskane na wolnynl ryŃu.
Z anaŁizy ryr:krr wyrrika , że wtórny rynek lokali mieszkalrrych "jest clołlrze
wykształcony i eltarakteryzłlje się dciść sporą ilością zawieran"rich transakcji.

.. 7, inforrnacji uzyskanych w Llrzędzie Miasta Stołecznego XMarszaw7 w Biłrrze Geodezji i
. Katastnr* Dział d"s" §yst*rnłr ,l'aksacji Nięrughomcrści ul, Sałldłrniięrska, 1ż,
' n.ylrika,że ceny anaiizowarrych lokali w roziiczeniu na 1rn2 pow.
' użvtkowej lokalu rra badalrynr ryrrku wńały się od 7,łfrĄ złlrn} do9.939 zŁ lmż.

S/zajemrra relaeja tniędzy poByterrr i ptr<lazą ksztahuje się w zaieźnośei od położenia i
§ąsiedztwa budynku , stanu tecirnicznego bud3znku i loiialu , więlkości lokalu oraz
lisytuowania rra piętrze 

"

, Fo przeanatrizowaniu;lowl,ższeg{J ataz. bicrąc ptlcl łlwagę,to ,ee eeny' nieruchomości lokaiowyclr porótłt3rrł,alnycXr są z 2il20 i 202i r,rkr:,, zdęcyclowzuro dla potrzeb niniejszej wyceny prr,yjąć cetly ber waltrl"yzacj,i ze względu rra
, upływ czasu.

WARSZAWA ż2.0i".żażl Ł
p p.U.H, ,, F{ &H " 05-070 SULEJowEK UL,NiEponlrcł-ości rt
R.EGON 01Gż3i042 NIP l 13_003-98-92
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S,{irr. Zęsłań*ów Folsi<,iah i{}ffC m 1 pow. 9a,22
Max. Kłarnarske 4 ffi"312 - li pietro 29,68 m2

pafier ęęna7 Aa4zŁlm}
9"939 zŁlmZ

l'aŁ;cla rrł j

}
L,li, I}nlil

tr"arlsakc ji
Lokalizac.ja \łięlkrlść

m2 p.u.
1 t\,Ł}tJ rr^*^L Llt0

transakcy,jna
1m2 p.u"

Akt.n*tar.
nr reperyt.

i. 14"(]4.żii:{} jtriłtnłrsk;ł 8 nr_5{}4 + i,.l.} lV ti.ii19 ?55l2{.}żą}

2. 25.{i5.?ii;2fi f\IiJltiiirsillj + llr" ,_j l -i j..i. łi!ł 1T {} tli{} l6l iii 202iJ

j
]3.{ió.2{i:{j Łt'Sliille 1_'t\1- f tils},lcil

] (li_}L_ n,r" 1

,]i}"2: pallct, 7.,tll": 5 ! 1;{i2Oj{l

ą, ż3 "i}(i.]|}:il ii.raltrilr:,l.:a l t}

1l t":;2l
_1Ł,}._j4 lV !ł, l il!} ż{t88i]{lźil

IPia
i
I

{}9.(}7,2(j2i} zesłańców polskicFl

l03 ni.2
91,59 l l "( l_ l 154t;i2{jż{]

fi" 75.ii,3.:ii:.{i l{.ramarska i 2 
im"303 i':--:-*-----*:-:*-*"---""*

5.1" 1ii ]] ,8"fi,}0 1ż55l20ża

_r 1,L}ó.JL'.1t_l raiierf lVSklOgi}
]]-l{_ r;l. -'li}2

j;/,_{,}{] 1l -i ? ?"'l l8L)'ii]{,r:Ł}

()- ] l,il!}.żU2C Kramarsl<a 4 nl. ]ij"} { t.-. . (} i' i]arte I "? 
"LXł{} l845i2O2i_!

9. ż2"(}9, jii,:ii Kramarska 4 ni, -]Oti :i1.9{) ]i ń. l(} ] 5 t ńói2ir2dJ

l i]. ]] " lfi.,,,0:2{} Faclerewskiego 
i

144D nr.508 i

lł'u*uruń i0 ń.-*i
416 i

30,ifi
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o_j,Of
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11 i,):. t?.:CI]{,) ttt E"l tó l j{lii5i202Łl
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OPERAT .if§,H,ffJxl 
3Nx1*9:. ..T*ytY}19[ol91 LOKALU tMlEsZKALNEGo NiR 1 25

.§"{}KRE§ŁE§E{_ł ąv.ąnrąłśą E §vy6fl N t ĄN ll { ] { } ł,fi K,ĄŁĘ] .

§"['E*s{;łtvit:nń6: gąoiu'nvq:fu ł:ł:*:h ntYnkrłlt,yą:fu łin;łB gł§{r*:śi*rnią: ł*:h pn"ł**:erłt*tvł:grr rv5rĘ,.łvłl
{ rę:lE ! l};! 11 ;lł"tłłsć *t-l&łiłlta łłłit,rz§";ł!łł*glr 

"

i łr'eti:kr:ie na łl,'ar-{ośc r3,trk_łłrva r,r.pl;,,ri,;i]4 r.,ilcc,.,,rtuią*y,,r, utulrni16 ,:|, ;:1:;it " klcre opisanilrv na.ctępujĘc-}i sl]ł.ls{ił.} i t*heia ni'J1

Tai:c-]a;rl, ).Ocetra ]]
iJJ L,cl]-}

P*łłłźemiei ln*annluc} ńnułoio_ hlisiątl cełłfł"uam i g§ńwnevełr'r,§i- 
" 

ńii*:iau* oeoiłu;;-*;;
r§riltęlrern dql rrfuicFłtńlt, fu*rrd§$recr - tłsługcrłv,l,cfu 

"ru e"ręłl łivr i ś łEił§§łótę, kł;m n,łrr ik;ł ł.!i-
łl, są si *cietlę, i e zn §: u ł§ olq ;ł mł iesz il,* nł iqł tr. ;ł za d &ł iłłr ił,
!,lt,& &i11!eł ry t qŁ!§lłąl, §r kiłgłl rtł * Br m i i fi -

r,l *tś§*głrłścr r§g; Sti{t tffi reql c*i}trilil " ;,;itłd;*:a-
mBił: -ą;ri łphif§łfqi§{ Łn;łmłi§qląr,ł; {łt§łłgł;r+ t ł:h . mrłl,łiłlnlt,
i ś rtld§q.ów. łłrrłm tx niiąEtcji" wvsłę6lm ;ą nłcnryzłtłt,CIśc§:
rE rł : fr i h łł rri u rł ! k;łł:vj n r:, c§ +j łłari-ł§ łi i_i u r§ v n Fł ci
bandg$ folis§Ec}

l}} ;i {:;ćlt il uqj łi;t łł:łi i*: tłt$ łł nzęei ólt,, uhit:fu t ł rt:
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tł,ac§l.ca,§ łtłł, ł* [<iil §}-} r-łł ł}gii caę,ś ci*łł,eg$ i"e iTł$ Eł tŁi

łt'ie§kq}ść dc} 3{}.{}{} nłr}{ ięałv*iuu:g;i : oaiiłrru*

E*źr,*ie p*nłacl ź{}s..i, , fechnłłl§*girt ;l"uustlłozitł;t 
"tErużl, §łrak tą,l-kłłr'łczełt i*ĘVłeikość l §*;łrr§gąl ui;di:;

i,vi*Bfułiś* łląj 3{}rri? ł!* ń{§ wpt { płltlsław,rlw1,

pt,i*:Bitqlść piłlw,, ń{} *; q g*i*.i .lr**ł*j*po:n*e*
miegaił;tmiii '', ł§. suł:rie cłłlźa cełla }{lsl tt*c}w iłnie §*§ł;t flu §:arłip

rła {liqtrxe iil*łrno E i §f g}iętł"r;

fl*{Ł§§, *rfłłtm ie pi*tx.ł,ł

-
|'| t l| li,\i{ l:1,1,',},.l il j,\,,,|..,I r .,ll}rljll1 |:rt :
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W;rrtłśłi 1Ą/eg *kl"e§[i]lli} l}rzez &f}a[o#iĘ i[r,l i;łłclłi;n-r,ch r.oclra,inli,cl i clbs;lat.iłr.vL_l r!,n]ró-w
lł:ktiln-vch i}rłl,Z I]łl Pelłisl;łwie bałiań - r,bsel,,,łi,;ji prei'*r,*rl*ji pot*ilł:,ji;ll1yclr ilłlir3l!.,lgŁ)iĄ,.
ostatr:cłle rvartłlś*i u,,,g zet]tź}uri ollłł rł. nastłprrj ł,lcc j ralicli .

E"ż"Eestałt,ierrie cech łl,ycełli*neg* łok;łim łłłiesr§łił§łlego i i*kłł}i
g,:łlrlilt,m},łt,ałn3,cił ł; nrłfrmirłtłłirł*i fr mł:*fus3,łłł;łFm*.§ *tt*;i, - § {nŁr.mr -$J

j.tlk;tl p*t- 3, { t*!;ei* li -- c*xlłt rłri*irłł*in;ł

Lł;kal ł]:;}'[łJi}r;{anv.j*st llll ].łi;llLr,., ,u }:rlrJ:o,r:iłi,t rillłlkł_itli].,gnal:1,!n_vlrr z połlriai;ecn:
uzltl"or'"3'lrl łrl'burlłiu'3i-]},1}l 'ń t*clrrtłl*gii irlilvc.,,in*! .'iiłrr,jerzchrlia nrieszkania wyt]r_]r§i(J(},-l",: llł",i - ił itiq:i;it,l irlrai:li,
BułlYilęP; PcłcŹł:rnu,' łJl'z'" 1';iu'-,' Zcslaricćą, l'r:]skit:h la,lUi_' z ilcja;iłleirt \r,,łr.\.nętrznl,i11
rrłlłi;Irrllr ttt łiłl 3lł',ią l]tt Ltiiu",

lł] adtl l,ćziir,r,ynr .ł},nl 
i} ga c ze śc i ł,rvc, j ri: norł.ac ] i .

|-}ułiynł:k i;crsłłiiliviiltt,,, ;l* ij;r.ił]cę j8i jii w łł|u,ęhię l-{i9-i}5, ,l],łnsrii<c_!;r 
,rv tlniu 2,1 *r_ęrrą,ł:a

ŻŁt20 ł, :łź} cenę ó6E,{]00 eł. r,.i" 1_-ł; 7,4{i,ł zlinl2 p,łle,

Łoiq*§ p*e"ż q ć;łb*ła mr ! F * {:emił m;t§łs3.łi:aim;ł
Lł:kal Łts},tŁl{liĄianr,"jesl lra li piłtlz,,-.,ł,hiril-r,nklr lV pit-ll"łliłr,I-n r,".1,kłlnan,tl1 r,vt"--r:lrt.lolł:fii
trłrdvi:rr.iłei rv 2{)t}7 r."

Ft}\\,ięfżchrtia mi*szk;l,tri;.t lą,\,t-li_lsi .]{l.ó8 ryl] - t, ł_ir,,,E]lr:łl izbłtt:ir,
Bud3"nłk p*łozotlv prz1,- ulic;; Kianlarsi,lie j 4 btisko btaln\, wjazriołr,ti!
§lałl te*hłlicl.łt1, [luc!r,ltku i ltljłłiu - l:łrłi.rl; łluł;rl,.
Buct'i lrek Pcsailotł'iłłnl' lrłr ileiłł ą:ł 7 l,:l lv r:,ł:,t,t:bił: :-n9-ął;" Tlansakł,: ja, zil c*,,q 2ł5,ł]tlg zł.t.i- 1r1,, 
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.,t

,!.

l'ał_rela rrr 4.

W Próbce reprezentat:/wnęj o liczebnośc,i n: 12 elęmentółv określono :

o średnią cenę trnt2 powierzchni użytkowej iokalu Csr : 8"175,00g minimaltrą eenę linż powierzchrri uź3Ękołvej lokalłr Cnrin: ?.4{}4,a{)* nraksYrnalną cenę trtrZ powierz*irrti ,Lłżylkowe.j lckalu Crnax =. 9,939,00

granica dolna i górna wspołczyrrników kcrygu.jących -- Uc, Ug

Bolrrg grałrica wskaźrrików kołygmjąeych I U,* }

C rnln
E-lŁid* = 7.4S4,{}S:8.175,SS=S,9S6

cf\
ąJ 5l-

Górma graniea wskaźników korygĘącycłn [ Łru }

C **u
'TT

ąJg - =9.939,{}&:8.1?5,{}{}={,źX6

Łsr
gdzie; 

'*'- 
-".Tjl',_T:]:1yi powierzchrri uzytkowej lokalu mięszkalłręgc, z ,Janej
I}ro 0Kl reprezeniatywnqi

cma;t- rrraksyma.ina cena prlrvierzehni uźytkowęj ickłłiu rnieszkalnegtr z danejpróbki reprezentatylvne,j
Csr, - -Średnia cerra porł,ierzcfłr,i uą4kowej iokalu mieszkalnego z darre"jpróbki r*lrrez*ntat,iuwne.j

WARSZAWA ż2.07.,źŁjż ] R
PPUH., Il&H.,
REGON uaz37a42
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0ó 1,2Ąa 214B 1t1l0000303l9174
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rJi l ]: r* slł"lil;

- 
d;b,ry--§lłln i*ł:}micr:liv

bucll,nku i 1oliaiir
c]tłbł,v bardzo dcrbry

bardzo dobra
nJ. \1,'ił:lkłść lokalrr słaŁr:t słabłt

Ą ł .] s} tuell,vałrie ]c,lkaI ri
na pieflzi:
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WBUDYNI{U POŁGZO|,iYFI WWARSZAWiE ?RZ,Y tJL, KRAMARS}I"IE,I 14

\ł'a:tosc ]tn2 szaccrvalle,+ł ll[,7-edn}it)iŁt wllgę,-,lr, zostaie 1ijllzna*z{]Ii;i jalitł ilocz3,n cenr,,
sr*i] n i ę,i i s ł:łr3, w s;;i.ił c r:1, nll i k łi ił k ł rri, gu.j ;1.r:1- i: Łt

b\'fił"{qlść W firł,ł} itłk*ł§ął miesrk*lm*gł; *funł:6§* sirl r* t!,;f,*rłj:

ffiłs
bĘ':,,,: . {_.lłr'* & Łli

i:i

BuZrĘ,

Wimz - wartość 1m2 porvierzchni lokalrr

Csr - średnia cena transakcyj n a v. -uqrbr arŁej probki reprezentatylu/ne_i

.LI; - wskaźniki korygujace odpowiaclająee rynliołvyrn cechorn iokati
o liczebności i zalvartej ołJ 1 do n

n - liczba cech rvnkcwvclr

W tabeli 5 okręślono sunry r,vspółczyłrników karygtrjącyeh przy st*sowaniu rnetody
skorygowarre.j ceny średniej.

WARSZAwA :ź.07..]0? t R.

l,,ll" { ]echr,, rr,,łtl<iirł e Waga *ectiy ( 94 } Zakręs współczyłurilqów
koryguiacych

Wartości
ił,spćiłł:zyrinik
rir.r, l'' iłic,,ln,i, t 

'r-\]:l 
\,

1.t. Priłł:zł,:nię i s;l,sii:ijł:i r", ii 3i) ii.]ó5 {i" jó5
Stłin 1,ecllłiurn1,
builrłrku

{)" 1 lii ti"2.Ą:: l! ]ui

J. \Ęieikc:ść ]r;k;rirl i

stalrdard łvvk,uralii e

jl] rr'J"7,} {j,3ó_5

i
{.'I sytucrvan i c 1lnkal,,t lrł;
pi*trze

:0 ]l tłi ii"243 i}.1 8 l

Sunra: tU{j,),; {i.tX}{l t.216 (},Łj99
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S,3-{}srłł"rPw*t,tłi* r,v*r$*Ś*i rlrr§łłłtt,*j i WEtĘ j} 
§ir;}1§/* iv}*łsłtłłś*§ ą§ą; lmkłt§u ł;łi*sakx§tłegłl

nn iż5 prłi*źołe*go lł, XVlłł"se:łlt,ie 6rł"r.1,, ell" §{ł.;tłet:łrs§łie,i tr4 .(JSiat*Czlrą rr,'itt"tość r,vtrkor,li1 1 lrrż polvi,:,tzi:]rni uźl,tkolyt-j cbiłkłLl l\]},{:elt}r oszat]o\yłli-li}
jak<,r korekię cfłl},, srr.dni*j.

i1

&E,' d-. o W *,VY i,rr,,: Ł ąn '" ffiW Ł]i
j-§

\Ą7 jli,l:- §.§?§ '.{_i,9$!} : S.l{16,83 zF"

nV*nf+iść ł"l,łtiłulvłl { \Ą'RŁ] } pł-*rv:ł lvł;łsffiq}ń{:ł ł}ł: }łlfu;łląl łł*igsz§-łiłireElgtl łrn t?5
P*łoŹ*nłegtł tv \Ęg1§3law'ie pn"uł, ł.łH. Kł,;tłltitrski*i X4 fi i}.il§,. {l3"s§ na? i pł.*łvax*i
:ł,vt'i*}zaxrvłvł§ 6{iŹ1}lŹS{}Ż94? w raierc.łc§łłłrmtpśc§ ti,s3rł'llrlt,j . kłr,lr:} stłłłłł;r,t,i grum{ *r*:ł łłęś*§
bąłtłl'łe}łu i E§nrąe§eeniił 

" 
futóe"* etn* s§*żą w3,ł;1*:złri* u§* *jrlłin* ęvE;łśł:it:iei lc.Bg{ał; lvl,młrsi :

W : §. fi fi{i,§3 x, {i3,ffiS * S* § "45ź,#* f;B-
§Y Zł}$§i§'ąg§*miłn SŹX-{.lfi# HF { §§filĘ,B3i*x 6lię*is*$ tjtą,iłt*ai*ś*i*ł,j*ł§*rł fvsię*v
Xł*{.3,c§j p"

S{}9'i lvrłrt*:iŚci rYłlk*we.j i §Y§t{, } priłlt,;t tt,§aęm*ści drr itrk*§u rrtiesa§łn!nego łłr Ł?$
płl*ożrrmeg* w \Ą'-*ł"sg;łtviqj nłrz3,łłfi, Krxrn*łrs§.iiłj §4 {} §.}i}x&," ó3,S5 łm2 i g*rarv:łmi
z+viąg;lg1,1uti {l{lż9/ź8*;9"{? tę.łei*rąpele*młCIśei wspóinłej . §łtorą sttł*łlłvi gl.ąpmt og.;łg części
hud"Vrrliu i łłł"rąciueniit, ktłir,* nią" sHuaĘ tr,3,,§łlcetłił t{,, uplitku łt,§*ści"§t§ §63kałi },t,t,rł$si :

§Ą łł * §lźx Sź§,#t}ff * ź6{i,§## Eł-
{ słłłłvł,nie; a§ęvieścle s:geśddg*csiąŁ {t.sięc},, §}isćs{"{ x§*t"1,.cfu3.

\Ą/ ak*ie nofaria§łtv§§E fr 3Ł}{"}? ł,*kĘ,r pm*'rsfłł,tł Krmigć ffifioc*ł pł*lrv§i róątmicż
lłti*isce §iariĘc$W*,.§rłtłrl §głkx§ głieł*,}i#s;Ę§{,ił§ffiv ł*nź ąv §#$Ip.1,i$i}*ńe !.$ gln;łl, łł{_
Kł"*łi1iłrsł*fr*j. §ies{,eŁĘ, lą, K.W. &e§}łl ganxźął nĄiĄ{ł]b,§l{}{},*s?*:§3/3 łira§{,g*sa
gr*siadacEe {-§ Ę,-łt} xa;rułą'iskąn. RÓąvglicź rte w,sz_n,s{kicfu §}ą}E$§treł"v*§ł księga*fu
ęvi**avstr,'*§r gnra.źy p*rf §:łmrl_-vmk*łrmi pr"z},, ął§" Krnłtrxłrski*j ?,d,{!,&*R{,!,lż mie
ffi}e te§.iięgqł mxaęvis§*;ł. §Ę1 rfir;rłłqlw,i8 a §}. §}vrę&iftlr f§rpmv iitiguł*n*
aątmłimEs€r-łł"§rgce"$ ł;s§ełt§*nt"a r.łeą,s§ąiąłełłt ic,afolg,§ttŁ{*.i* i źe ;ał{gtliłtisrnxc.§;ł m*e łmq,źe
P*Erł'iene§giĆ włlłsru*Ś*l rlłi*§sc* gał,*źłłnĘ,s§{! 

§}E"tsŁrr, p.pi*tł-* .$a*§łx ffi§rłefu*ł §ttłljeg* Ź*raY" &V złvi*jPkrx p E:r*k§*nt łtr*ż§ięą,*ś*i ł.pss;ł§qlgai;ł włi}śaicie§* rłłń*jscłł
g*nriłź$r*efr$ ;.ŁB,€gvgł}fiw'łE?* ;ł łłtvag$q:***a§ełłi*ł g*.§*kł* Elxil§y mp;łłlł*.lś

W,ĄR,SZ,ĄwA 2ż,07..2{J2 i R
P.P U.IJ .. Il &H " c5-070 SuLE.iowtlt UL.N' EpoDLECLosCi 7l Nt^'(Eą
REGON jlan,aĘ NtP i l3-0c]-98-'ź BANK P.K.(] S A, I o/ §lJ]-E.]owEK a6 t2,Ąar.,o* ,,ffi
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,,, , ," W"BUDYNIIU PO M WWARSZAWIF PR7\, IlI k-pć,lr,{^p{llEl i/

s. §ą,VN§K KffiŃf,]$ĘvĘ, \Ę,YCENV"
9, tr, Kon?ełłłr,}l E"3 §}{}E"t 1vy6onr,,

5{}%i wartnŚci rYmk*ił'cj i}f'it§ą'e} \t§fisłłq}ś*i łl$ §qi§i&§ił łtr l?5 EEir§*źź}ćŁ|§{l c§łł §Bi*§r,a
"F;ł*:t*;ł KP*łiąlĆ Błłeą:ir;ł {}r;łg flBłpp:ł,lł.l Ei§łlą:ił Hn*i*:*;.!;łŁo; łt,spćiłtq;ść ąłsi,łwł:vt,*t rł:ł;ł.§ął&łłltą,;łntł*łźeńsi<a poł*ż**egi:l vł, Wxrscłłłvl*r tt altlt§vpłB<u płsy ŁE§. Kł"itnłłag.siłie.i na szałcłłjesłę *a krvłłłę: żS{F"S{}{}-{}{} a§.

Niniejsza wY0ena została. rłrykłnana ivg startłr prz*drniotir \,v"ycęłly , cĘr} or3z mętołJobowiązujących w dniu szacołvania wJltości t^j" 22.07.2a21 r

9.2.Wnioski i npzas*dłgiełłie.
WYcerra 509Ó Prarva własnoŚci rjo lokalu została łr,ykclrana na podstawie zleceniesYndYka zgodnie z Pls|alowienięm sygn. Akt:X{X GU 97/2I s,n. ata nr. st, .W.arszav,1, 

1ł71Varszawie, XIX wrt]z1_1ł §ospcdarcą.tlu spralv upadłrlści*wych- sprawa z ąniosi<udłuŹrrika DorotY PJo_c!łłnieć c cgłcrszemie upadłości dłutrrika * csoby fizycznejłri^"łror,vadzącej działalnaści g,:spńarcze_j.
Celem wYcenY jest akreŚlenie sOY; aktuairrej rvafiości rynkclł,ej dia aktualreego spasobuuzYtkowania ( WR,U ) riierrr*hr:mclśei l*kłlołvej rlra pńtrr*ł: sprzeelazy w postępowaniuupadłościc,wyrre
Ze względu rra rodzaj i cei ,.jakienru ma służyć of]racswenie , określorra wartość
Przedmictu WYcęnY lclkalu Podejścieni pori;wnawczytTi ITiętOrią korygowania ceny średniej.Do wYcenY Prązjęto r3,nei< loi<ail miesz^i<ainycir w Ńyń-"r, wieioiakaiowych
z tratrsakcji z okr.esu 2020 r 202l roku.
}V rłYrriku oszacowłinia cirzymano r,vartość rvnkową rłryrcenianego trcrkalłr mietóra jest do uzyskania na rynku lcokairrym { rv łe"jcnie ulicy kranrarsi<iejika

ł.

1,4/ARSZA1,VA 22,8i,.2aż 1 P".
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t #"K§*łtząn§e i uastaieruia c§łłdng§ącł§v*,
* us$ai*ptia ąv eakł-esń* pł,*rv * któr:c E}tlgfi§;Eriją §v §}?{,cy p& §§}rze{Ereż,v
at{ertłc*aont*ścfr #ff§łE §}r§łxĄl - §*f.drre lvl,g*łsrł.{ą gr* slrraerłuźl, ni**racBt,*rm*ś*i
Praivtl upadł*ścią,}wiJ z ciLii* ?"§ lłltcgł: Ż{}{l:t r" tr z 6lłiz" znl.i

AĄtT. j 1_}

Łist. i, SPrzetlaz tjcli<otrana ry p*stĘirou,anirł upaciłoscio\Ął/lll rlrit slrutki
sl,1lz*<!;lzl' eP:r-e[ił-łl-'llin*.i, l,,]łb-vr,v*a n135,v ul:ałJłrllici{}\Ą/*j nie irłipr*lvjałlłł r,a.
ztlbł;ro,'iazania Pociatkłłw*gll rłpiaciłłgłl . tlrkr.ł: prłłrł,st;,rł* pol łlgłłisr.*łTiti i_łpaciłości.
{.,st, 2. §przedaz łlieł,uuFrcril*śłi xturv*clu.jc r",,v,gaśnięcic g:raw *ł.;rz pr;irv i
rcszczeti osobistych Ęaivnicrn3r*lr ptz*z,1.vpis do księgi r,ł,i*cz.vstej iutl
niełiia.,','ni*łrvalr lv tętr sp*sóLr, i**r zgłłłs;til::vi:]r sęłlzierrr*_licłłisiłl-zclrvi lv
l*rnlj*jc łlkr*Ślł:n-vnt rv art.5 ] łlsi. 1 plr1.5, \Ę/ l-nie !s**;:rart,;r, [rlłil-* rr,-;.g;rsFtl.
ulrrau'niułlv il;tbVrva pl^i't\Ą'łl łlłl ziłsglłłilcl"jcni;L rvartłłści ivvgasłeet} priŁ\łŁŁ z crjitli
uzvsiiatrei z* sprzeclazl, łl-i:ciązon*j lri*ruclrcttttrsci. StqŁitęi{ t*rl pc,r.vstaj* z chlviia
zarvarcia itl]1i]lĄlY sPrzedaąr. i}*dstaurą łic, wrr,,lłr,.^ślenił F]t"alv. kńr* r.r,_r,,tasł;n, tra
skuięic sprzełfa.z1,, ,iesi. pl,itlv{}l]1(}cll3,, ;rlłłn x;łli.f.łi;lłłł ;cl.'lt}v uzl,skane ! z* sprzełlaz},
łierilcli*l'łcls*i rlł:ciąztł;,1*j"F*cistarła lvykresi*nia hiprlieki"iest ,,,.r,unn.u ip;";:*iiazy
iricriiclrołntłści
l-]st. 3.P*zlrstłłją 1ł,'l.$cli b*z pcrtri;cęntił ił;lr rł,*rtości z c*riv łrabyęi. słłlzębr:ość
cirłl*1i kiu-:tec;łnr'i, słuilelr:rłlŚĆ ;-,,1"7ę5l,łll i.l1,1::ł słł;zt'błił:ść łisi,;3nr:lł,i,lłła. rv zrłiitz[<tr ;ł
Przekrłlczeł:i*m g:'anir:l'prż!, lvznąlsz*:lit_i łrt_rciłlrvji ]irŁ, iłne grl ł:rzacir_*nia,
Ę,lŻr'tkorv'inie or*z i:'r*wrl dł;evw,otrriŁa piłzlłst;rją iv tlli}cV ..!azeli 5lł.z3,,słł;gil!c lrir
pi*rrł,sz*łrstrv* przecl rvsą;s1jąilrl! hipc,r*kłltlj ]rrłr j*zeli lricrł_łctrotncrśc nle 1*st
]ripł;t*karni ohci;łr*lta ill!:t: j*r:ef i lą,arłq:śł: ł:zlt]qui.\,łlria i pr*rł, ł_{r.łzvrł,*Łnika
zrririłlr-rj* P*łnc Pr;i<rl"ł:ie rv ł,ellit: riałł_vcin..Feąlriakl:* \Ą,,t._\,ryl q;-ąi.ielrilrlr rvl,pałikłn
rv;trtł-lśc t\rch pralł, beciz,i* zaliłz*na ila f,Ł]nq nab-vci;t
Łist. 4, ł{a rviriosęli lł'łaściłielł trierrł*}rq:trraści rł,łndtląc*j, zcłł:szorr_v nłjpozni*.i
lĄi zerzltła*}ł do pla;lł: poilzi*łu slt]-ltv Ł]z:łlŁiliallf i z* sprzetl*},-trięrtlclr*tttości
*bciitzaltręi, s*if ri*-ilłrlli:l;tl'r ]lx{-}le p{]|itłtll{l\\,1ę, :łł- oi,.,u*[-,rrrśf Ht-u,1al)\Ą,a" ki.ł:ra
ni* łła,-iduje Pełiregłl pc'krr"cia rł, ct:nie nab_1,,cia. x*staie Lrtnłvrriala 1"\, $}$cy_
jezelijest di;t nieruchł:llraści r",,łau.jttącej }iąrnieczli;t_ a rlie cbrriza rv sp*sńb jst*tnr,.
rł'iłtloŚci nięruchotnc,Ści *bciązcne|. }Jii pł:statl*rł,ienię sęc{zi*gcr-koinisarza
P{Z1''SŁtgU"je Z;l:łirlellię" .§ęźe f l lvłrirlsek {} \ł,",,ł;Ji:;lfl-:i* l,glłlriz1lI.:1;zrls1ał rv
r.arr*tach. ilr;dl ega J"(}zp{}.{i}art i * rrizem ;: z*raLr Łillr.: i.

1i,,AR5ZA WA 2ż 07..ż0: l R
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|,RA\Ą/.Ą Wt,ĄShIOś( l Lol-^ L L M :E*§Z|.:AL.N ECo NR l ż5
!V u,lr,R§7A\ł,llr Pli7v lll KRAVlAR§!{!Fl i4

Art, 3 i9.
Ust. 4. Jezęli sitładniki przęclsiębił:rstlva otrciąeone są. hipoteką,
zastawęm , ,za§tatvem rejestrt)lvyrn, z..astarvem skarboiv,vrn, hipoteką morską,
lub inrrymi prarvarrli i skrrtkąnri ujawnienia prarv i roszczeil osobistych, lv
CIszacowaniu naleą, oddzielnie podac" które z tych pra\Ą/ pozostają w filocy

po sprzecl&zy, źł takzę iclr r.vaficlść r-lraz rvaftłrśgi składrlik<lr,v rrirrri obciązonycir,
oraz sttlsunek wartclśc,i pclszczegtl[n.ych skłarlniktirv oboiąztlnych do lvartości

przedsiębiorstr,va.
KW nn WA6M/0{}46{}098/4 * lełklli rfiisszknlny stnrtorviący odrębną
nieruchomość

,Na podstawię infornracji , iakich udzielano biegłernu ataz.
analizy księgi vvieczystęj WA6Mi00460098i4 jest możlilve
strvięrdzellię o ze zadile pra$/il ani obciązęnia nie pozostaną
w mocy po sprzędaz1, przeclntiotowe"| nierrtc}rorności

WARSZAwA 2?.07,.?02 l R.

p.p.U.F,l...}t&t-l" 05"070sLiL,EJo\\[KtJl.NlF.porl,nclości;l TEL 2ż7s]_ló"03
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§ §.nĄŁĄŁ]r,N§K$ §}Ł} #§]§iiĘAT'Łi sHA{]ilrĘ'KŁ}§Ąi nil{} "

1, Inforrnacie u XY 1MYdziałrł Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla WarszałłyMokotowa - treść i<sięgi wieczystej ł ł '

? Rzut części parterłr z łlwzglęcinięnięm wyceniantg* lokalu .

ł Charakterystyka oraz plan sl,tuacy.jny obiektu.
4" 

ri§i 
sfiua*Yjria e Pokazani*rn plior*rria buclynku w któryrn znajcluje się wyceniany

Dai<unlerltac.ja tiltograficzna bułjyŃu i wycenianego lokalu .
{-Iprawnien ia t zę ęzł zna wcy rnaj ątkowe g{l.

5.

6.

ViAR.SZAWA 22.07..żOż 1 R
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TEL 22 783_16-03

124a 2ru8 ] l ! 1 0G00 303l ql7.ł

20

,

l


