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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość zabudowana wolno stojącą
jednokondygnacyjną myjnią samochodową sześciostanowiskową i dwoma
stanowiskami do odkurzania samochodów, położonymi na działce nr 11/7 przy
ul. Wincentego Pola nr 12 A w Jeleniej Górze pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie.
Właścicielem prawa własności myjni i stanowisk do odkurzania samochodów
oraz użytkownikiem wieczystym do dnia 2106.05.25. działki gruntu nr 11/7 przy
ul. Wincentego Pola nr 12 A w Jeleniej Górze jest P. H. U. FREJ, Lidia FREJ z
siedzibą przy Placu Piastowskim nr 31 w Jeleniej Górze, woj. dolnośląskie.
Właścicielem działki gruntu nr 11/7 jest Gmina Jelenia Góra.
W zakres wyceny wchodzi określenie szacunkowej wartości rynkowej
prawa własności przedmiotowej myjni samochodowej wraz ze stanowiskami do
odkurzania samochodów, położonych na działce gruntu nr 11/7 objętej prawem
użytkowania wieczystego, położonych przy ul. Wincentego Pola nr 12 A w Jeleniej
Górze.

2. CEL WYCENY
Celem niniejszego operatu szacunkowego jest określenie szacunkowej wartości
rynkowej prawa własności przedmiotowej sześciostanowiskowej myjni samochodowej
wraz ze stanowiskami do odkurzania samochodów, położonej na działce gruntu
nr 11/7 przy ul. Wincentego Pola nr 12 A w Jeleniej Górze, dla potrzeb sprzedaży.
Niniejszy operat szacunkowy stanowi podstawę do negocjacji kupna –
sprzedaży.
Jednocześnie zaznaczam, że niniejszy operat szacunkowy nie może być
wykorzystany w celu przedłożenia w banku.

3. PODSTAWY FORMALNE, MATERIALNOPRAWNE I ŹRÓDŁA
DANYCH MERYTORYCZNYCH
3.1. Podstawy formalne
Niniejszy operat szacunkowy został sporządzony na podstawie ustnego
zlecenia Pani Lidii FREJ zam. Jelenia Góra ul. Wolności nr 181 m.5, z dnia
21.02.2013 r.
Wykonawcą
operatu
szacunkowego jest
rzeczoznawca
majątkowy
inż. Zygmunt MOSKWA , uprawnienia zawodowe nr 3504, wydane przez Urząd
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.

3.2. Podstawy prawne wyceny
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543 – tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r.
poz. 651).

Zakład Szacowania Nieruchomości Zygmunt Moskwa
58-560 Jelenia Góra, ul Mochnackiego 7 tel. (075) 755 20 52, 0604 78 82 46
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu
sporządzania operatu szacunkowego
(Dz. U. Nr 207 z 2004 r., poz. 2109 z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(Dz. U. Nr 19 z 1982 r., poz. 147 z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. Nr 16 z 1971 r., poz. 321 z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz. 882 z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U, Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami).

3.3. Podstawy metodologiczne
 Wycena nieruchomości podejściem porównawczym. Autor Mieczysław
PRYSTUPA P.F.S.R.M.
 Literatura fachowa.
 Krajowe Standardy Wyceny Polskiej Federacji Rzeczoznawców
Majątkowych, wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych.

3.4. Źródła danych merytorycznych
 Dane techniczne o budynkach, otrzymane od zleceniodawcy.
 Informacje uzyskane od biur pośrednictwa handlu nieruchomościami o
stawkach dzierżaw i najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej myjni
samochodowych.
 Księga wieczysta KW Nr JG1J/00072284/7 stan z dnia 2013.02.22.
prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w
Jeleniej Górze.
 Decyzja nr 36/10 z dnia 18.02.2010 r. dot. udzielenia pozwolenia na
użytkowanie myjni samochodowej sześciostanowiskowej, wyd. przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego
Jelenia Góra.
 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW wyd. przez Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry. Dz.:629/13
 WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ w skali 1:1000 wyd. przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
 Dane zgromadzone podczas wizji lokalnej.

Zakład Szacowania Nieruchomości Zygmunt Moskwa
58-560 Jelenia Góra, ul Mochnackiego 7 tel. (075) 755 20 52, 0604 78 82 46
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 Własny bank informacji.

4. DATA SPORZĄDZENIA WYCENY
 Data sporządzenia wyceny
25 lutego 2013 r.
 Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny
21 lutego 2013 r.
 Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny
21 lutego 2013 r.
 Data dokonania oględzin nieruchomości
21 lutego 2013 r.

5. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI
5.1. Stan prawny
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana wolno stojącą, jednokondygnacyjną,
sześciostanowiskową myjnią samochodową oraz dwoma stanowiskami do odkurzania
samochodów, położona przy ul. Wincentego Pola nr 12 A w Jeleniej Górze pow.
jeleniogórski, woj. dolnośląskie, posadowiona jest na działce gruntu oznaczonej w
ewidencji gruntów:
-

numer działki
AM – 1
obręb
powierzchnia

11/7
0035,35
931 m2

Właścicielem prawa własności w/w myjni i stanowisk do odkurzania oraz prawa
użytkowania wieczystego do dnia 2106.05.25. działki gruntu nr 11/7 przy
ul. Wincentego Pola nr 12 A w Jeleniej Górze jest P. H. U. FREJ, Lidia FREJ z
siedzibą przy Placu Piastowskim nr 31 w Jeleniej Górze.
Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej została urządzona księga wieczysta
KW Nr JG1J/00072284/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg
Wieczystych w Jeleniej Górze. W dziale czwartym HIPOTEKA – istnieją wpisy
dotyczące obciążeń hipotecznych.
Dnia 18.02.2010 r. została wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego Powiatu Grodzkiego Jelenia Góra, DECYZJA NR 36/10 dotycząca
udzielenia P.H.U. FREJ Lidia Frej pozwolenia na użytkowanie myjni samochodowej
sześciostanowiskowej zlokalizowanej na działce nr 11/7 przy ul. Wincentego Pola
12A w Jeleniej Górze. PINBG/S-I/4005/25/10 l.dz. 446/10.

5.2. Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu lotniska w Jeleniej Górze
Teren na którym jest położona działka gruntu nr 11/7 przy ul. Wincentego Pola
nr 12 A w Jeleniej Górze, zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania
Zakład Szacowania Nieruchomości Zygmunt Moskwa
58-560 Jelenia Góra, ul Mochnackiego 7 tel. (075) 755 20 52, 0604 78 82 46
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przestrzennego dla rejonu lotniska w Jeleniej Górze”, uchwałą nr 117/XII/2003 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 września 2003 r. oznaczony jest symbolem U, DG:
A – przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania:
1, 3-6
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej i zabudowy
związanej z działalnością gospodarczą,
2) przeznaczenie uzupełniające – nie wprowadza się.

5.3. Dane techniczno – użytkowe nieruchomości
5.3.1. Opis myjni samochodowej
Myjnia samochodowa sześciostanowiskowa z oczyszczalnią ścieków w systemie
obiektu zamkniętego, jest wolno stojąca, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, o
konstrukcji stalowej: słupy stalowe przymocowane kotwami do stóp żelbetowych,
dach pokryty blachą falistą.
Stan techniczny myjni : bardzo dobry.
Przy myjni zostały zainstalowane dwa stanowiska do odkurzania samochodów.
Dane konstrukcyjno – materiałowe myjni
Stopy pod słupy stalowe - żelbetowe.
Słupy - stalowe.
Stropodach – konstrukcja stalowa.
Pokrycie - blachą stalową falistą umocowaną do konstrukcji stalowej.
Posadzka - płytki kamionkowe GRES na podłożu betonowym.
Myjnia wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, deszczową,
sprężonego powietrza, automatyka.
Ogólny stan techniczny myjni określam jako bardzo dobry.
Mycie pojazdów odbywa się metodą bezdotykową. Czynnikiem myjącym jest
gorąca woda z detergentem pod ciśnieniem sprężonego powietrza. Myjnia użytkowana
jest przez całą dobę systemem samoobsługowym. Na terenie myjni samochodowej
znajduje się oczyszczalnia ścieków w systemie obiegu zamkniętego, bezodpływowy
zbiornik ścieków, separator ropopochodnych. Teren jest oświetlony i utwardzony.
Obiekt jest monitorowany przez 15 kamer z podglądem w Internecie.
Dane techniczne obiektu
Powierzchnia użytkowa myjni

184,88 m2

Powierzchnia zabudowy

200,79 m2

5.3.2. Opis nieruchomości gruntowej
Nieruchomość
gruntowa
zabudowana
sześciostanowiskową
myjnią
samochodową i dwoma stanowiskami do odkurzania samochodów – działka nr 11/7 o

Zakład Szacowania Nieruchomości Zygmunt Moskwa
58-560 Jelenia Góra, ul Mochnackiego 7 tel. (075) 755 20 52, 0604 78 82 46
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pow. 931 m2, położona jest w pośredniej części miasta, przy ul. Wincentego Pola
nr 12 A w Jeleniej Górze pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie.
Działka jest o nieregularnym kształcie, o dobrym nasłonecznieniu, utwardzona i
oświetlona. Działka jest uzbrojona w następujące instalacje: elektryczną,
wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną.
Lokalizacja nieruchomości – bardzo dobra, przy jednej z głównych ulic w
pośredniej części miasta.
Ukształtowanie terenu – płaskie.
Sąsiedztwo i warunki ekologiczne – dobre.
Dojazd do nieruchomości – dobry, bezpośrednio z ulicy głównej –
ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze.

6. OKREŚLANIE SPOSOBU WYCENY, RODZAJU OKREŚLANEJ
WARTOŚCI, WYBORU PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI
SZACOWANIA
Stosownie do treści art. 150 – 156 Ustawy o gospodarce nieruchomościami przy
wyborze właściwego podejścia do wyceny uwzględniono:







cel wyceny
rodzaj i położenie nieruchomości
funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym
stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej
stan jej zagospodarowania
dostępność danych o nieruchomościach podobnych

W procedurze wyceny określono wartość nieruchomości zabudowanej
sześciostanowiskową myjnią samochodową i dwoma stanowiskami do odkurzania
samochodów.
Ze względu na charakterystykę rynku, dostępność danych o nieruchomościach
podobnych i cel wyceny, zdecydowano się zastosować:
 podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji

prostej
Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy
założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od
przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości, oraz że nie zapłaci za nią
więcej od kwoty, za którą mógłby nabyć inną nieruchomość o tej samej rentowności i
stopniu ryzyka.
Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości rynkowej
nieruchomości przynoszącej dochód z czynszów, którego wysokość można określić na
podstawie analizy kształtowania się rynkowych stawek czynszowych za najem lub
dzierżawę.

Zakład Szacowania Nieruchomości Zygmunt Moskwa
58-560 Jelenia Góra, ul Mochnackiego 7 tel. (075) 755 20 52, 0604 78 82 46
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Technikę kapitalizacji prostej stosuje się do wyceny nieruchomości, dla której
uzasadnione jest założenie, że realna wartość dochodu pozostanie w przyszłości na
poziomie dochodu obecnego oraz, że poziom tego dochodu będzie stały. W modelu
techniki kapitalizacji prostej mieści się założenie stabilności dochodu w dłuższej
perspektywie.
Zasady określania wartości nieruchomości przy użyciu techniki kapitalizacji prostej:


Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako
iloczyn dochodu rocznego generowanego przez nieruchomość i współczynnika
kapitalizacji.



Dochód roczny z nieruchomości odwzorowuje efektywny dochód brutto lub
dochód operacyjny netto.



Stopa kapitalizacji odzwierciedla okres, w którym powinien nastąpić zwrot
środków wydatkowanych na zakup nieruchomości z dochodów uzyskiwanych z tej
nieruchomości (okres zwrotu kapitału).



Wysokość stopy kapitalizacji ustala się na podstawie badania rynku podobnych
nieruchomości jako wzajemną relację pomiędzy ceną transakcyjną zapłaconą za
nieruchomość, a dochodem możliwym do uzyskania z tej nieruchomości.

W niniejszym operacie szacunkowym określono wartość dla aktualnego sposobu
użytkowania (WR).

7. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANYCH MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ
Rynek wynajmu nieruchomości zabudowanych myjnią samochodową na terenie
miasta Jeleniej Góry jest średnio rozwinięty.
W procesie analizy rynku lokalnego przeanalizowano stawki dzierżawy
powierzchni pomieszczeń myjni samochodowych w okresie: 2011 r. i do II kwartału
2012 r. Stwierdzono, że średnia stawka czynszu za wynajem 1 stanowiska myjni w
skali miesiąca na terenie miasta Jeleniej Góry wahają się w granicach od 2 100 zł/m-c
do 2 900 zł/m-c.
Średnia stawka czynszu za wynajem 1 stanowiska myjni wynosi 2 500 zł/m-c.

8. OKREŚLENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ
MYJNI SAMOCHODOWEJ
Założenia do wyceny
Średnią stawkę czynszu od jednego stanowiska myjni samochodowej przy
uwzględnieniu powierzchni użytkowej myjni 30 m2 do 55 m2 określono na podstawie
analizy rynku.
Przewidywany dochód określono w oparciu o ustaloną stawkę czynszu oraz
przewidywane koszty utrzymania myjni.

Zakład Szacowania Nieruchomości Zygmunt Moskwa
58-560 Jelenia Góra, ul Mochnackiego 7 tel. (075) 755 20 52, 0604 78 82 46
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Prognozę zysków oparto na zasadzie ostrożnej wyceny, zgodnie z którą
prognozowane wyniki finansowe przyjęto na poziomie wynikającym z aktualnej
struktury najmu 1 stanowiska myjni.
Wartość rynkową nieruchomości zabudowanej określono na podstawie poniższej
formuły:
W

Dn
r

gdzie:
W – wartość nieruchomości,
Dn – roczny dochód z nieruchomości,
r - stopa kapitalizacji.

Określenie średnich stawek czynszu najmu myjni samochodowych
Przeanalizowano stawki czynszów wynajmu myjni samochodowych
porównywalnym standardzie, występujących na terenie miasta Jeleniej Góry.

o

Na podstawie analizy rynku wynajmu myjni samochodowych na terenie miasta
Jeleniej Góry ustalono, że stawki za wynajem jednego stanowiska myjni
samochodowej wahają się:
-

od 2 100 zł/m-c do 2 900 zł/m-c; w niniejszym opracowaniu przyjęto średnią
stawkę wynoszącą 2 500 zł/m-c,

Określenie wysokości stopy kapitalizacji
Stopę kapitalizacji ustalono w oparciu o wymaganą przez inwestorów stopę
zwrotu na rynku kapitałowym w powiązaniu ze wskaźnikiem inflacji. W takim
przypadku, uzyskaną wielkość należy powiększyć o ryzyko wynikające z faktu
inwestowania na rynku nieruchomości oraz o wynik okoliczności zewnętrznych i
wewnętrznych nieruchomości, czyli o ryzyko operacyjne.
Stopę kapitalizacji r będą tworzyły więc:
rb wielkość bazowa określana jako średnie oprocentowanie długoterminowych
lokat bankowych lub obligacji państwowych skorygowane o stopę inflacji,
rr dodatkowa wartość za ryzyko inwestowania w istniejących realiach
rynkowych zwana ryzykiem rynku,
ro dodatkowa wartość za ryzyko indywidualne zwana ryzykiem operacyjnym.
r = rb + rr +ro

rb

1  stopa nominalna
1
1  stopa inflacji

Zakład Szacowania Nieruchomości Zygmunt Moskwa
58-560 Jelenia Góra, ul Mochnackiego 7 tel. (075) 755 20 52, 0604 78 82 46
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nominalna stopa oprocentowania lokat długoterminowych
stopa inflacji
rb = 0,19%

3,896 %
3,70 %

Korzystając z publikacji w prasie fachowej i własnych analiz, czynniki ryzyka
inwestowania w nieruchomość pogrupowano w następujący sposób, przydzielając
odpowiednie przedziały punktowe:
Determinanty ryzyka rynku (rr )
Czynniki
Poziom zaawansowania
Inwestycji w regionie
Stabilność rynku lokalnego
Źródła finansowania

Wartość

pkt.

Wartość

pkt.

Wartość

pkt.

duży

0,5

średni

1,125

mały

1,75

stabilny
własne

0,3
1,2

mało stabilny
własne / obce

0,675
2,7

niestabilny
obce

1,05
4,2

Determinanty ryzyka operacyjnego (ro)
Czynniki

Wartość

pkt.

Wartość

pkt.

Wartość

pkt.

Popyt na nieruchomość
Konkurencja na rynku
nieruchomości
Rentowność kapitału jakim
jest nieruchomość
Prognozy rozwoju branży

duży

0,25

średni

0,75

mały

1,25

brak

0,4

mała

1,2

duża

2,0

wysoka

0,15

średnia

0,45

niska

0,75

optymist.

0,2

nieokreśl.

0,6

pesymist.

1,0

Określenie ryzyka rynku (rr ):
- poziom inwestowania w regionie
- stabilność rynku lokalnego
- źródła finansowania
razem
Określenie ryzyka operacyjnego (ro):
- popyt na nieruchomości
- konkurencja
- rentowność kapitału
- prognozy rozwoju
razem

średni
 
mało stabilny
własne






1,20 %
3,00 %

średni 

mała
średnia
optymistyczne




1,20 %
0,45 %
0,20 %
2,60 %

r = 0,19 % + 3,00 % + 2,60 % = 5,79%
Na podstawie analizy rynku nieruchomości oraz rynku kapitałowego ustalono dla
wycenianej nieruchomości stopę kapitalizacji na poziomie 5,79 %.

Określenie wysokości dochodu netto i wartości przedmiotowej myjni
samochodowej
W procedurze wyceny przyjęto następujące założenia do określenia dochodu netto:
Powierzchnię najmu przyjęto
Zakład Szacowania Nieruchomości Zygmunt Moskwa
58-560 Jelenia Góra, ul Mochnackiego 7 tel. (075) 755 20 52, 0604 78 82 46
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Na jedno stanowisko myjni przypada: 200,79 m2 : 6 = 33,46 m2
Czynsz najmu jednego stanowiska myjni
2 500 zł/m-c
Wyliczenie:
Myjnia samochodowa o sześciu stanowiskach.
Zakładany roczny dochód:
6 stanowisk x 2 500 zł/m-c x 12 m – cy = 180 000,00 zł
Koszty właściciela związane utrzymaniem obiektu obejmują:
–
–
–
–
–

zapewnienie nieprzerwanych dostaw mediów
konserwacja i remonty
koszty administracji i zarządzania
podatki od nieruchomości
ubezpieczenie obiektu

Na podstawie analizy rynku stan pustostanów oraz zaległości w płatnościach przyjęto
na poziomie 4 %.
Na podstawie analizy rynku koszty ponoszone przez właściciela obiektu określono na
poziomie 3 % przychodu z najmu.
Procedurę określenia wysokości dochodu operacyjnego netto przedstawiono w
poniższej tabeli.
Lp.

Pozycje

Wartość w zł

1.
2.

Potencjalny dochód brutto
Straty w dochodzie

180 000
7 200

3.

Efektywny dochód brutto

172 800

4.

Wydatki operacyjne

5.

Dochód operacyjny netto

5 184
167 616

Dochód operacyjny netto wynosi 167 616 zł
Aktualna szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej
sześciostanowiskową myjnią samochodową wraz z dwoma stanowiskami do
odkurzania samochodów, położonej przy ul. Wincentego Pola nr 12 A w Jeleniej
Górze, określona podejściem dochodowym, w y n o s i :
W = 167 616 zł : 0,0579 = 2 894 922 zł
W zaokrągleniu: 2 895 000 zł

Zakład Szacowania Nieruchomości Zygmunt Moskwa
58-560 Jelenia Góra, ul Mochnackiego 7 tel. (075) 755 20 52, 0604 78 82 46

12

Jelenia Góra ul. Wincentego Pola nr 12 A

Wartość rynkowa (WR) dla aktualnego sposobu wykorzystania nieruchomości
wynosi:

2 895 000 zł
Słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.

9. WNIOSKI
Oszacowana wartość jest wartością rynkową rozumianą jako najbardziej
prawdopodobna cena możliwa do uzyskania w warunkach wolnego rynku przy
założeniu, iż:
 żadna ze stron nie działa pod presją
 obie strony są zainteresowane przeprowadzeniem transakcji
 nieruchomość znajduje się na rynku przez odpowiednio długi czas
 na cenę nie mają wpływu żadne szczególne okoliczności i ulgi finansowe.
Oszacowana wartość nie odbiega od średniej wartości zanotowanej na rynku.

10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
 Księga wieczysta KW Nr JG1J/00072284/7 stan z dnia 2013.02.22.
prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w
Jeleniej Górze.
 Decyzja nr 36/10 z dnia 18.02.2010 r. dot. udzielenia pozwolenia na
użytkowanie myjni samochodowej sześciostanowiskowej, wyd. przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego
Jelenia Góra.
 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW wyd. przez Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry. Dz.:629/13
 WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ w skali 1:1000 wyd. przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
 Dokumentacja zdjęciowa.

11. UWAGI I ZASTRZEŻENIA
1. Operat szacunkowy został sporządzony zgodnie ze Standardami Zawodowymi
Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych.
2. Operat szacunkowy może być wykorzystany tylko zgodnie z jego celem,
określonym w pkt. 2 niniejszego opracowania i autor nie ponosi odpowiedzialności
za wykorzystanie niezgodne z celem jego sporządzenia.
3. Wycena wykonana została dla aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości.

Zakład Szacowania Nieruchomości Zygmunt Moskwa
58-560 Jelenia Góra, ul Mochnackiego 7 tel. (075) 755 20 52, 0604 78 82 46
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4. Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte oraz za
zatajone wady prawne nieruchomości mające wpływ na jej wartość – wycena
opiera się na oględzinach dokonanych w trakcie wizji lokalnej oraz informacjach i
dokumentach udostępnionych przez Zleceniodawcę.
5. Wycena nie uwzględnia ewentualnych obciążeń finansowych wynikających z
zastrzeżeń hipotecznych, sądowych lub skarbowych.
6. Opinia o stanie technicznym myjni, zawarta w operacie, służy wyłącznie do
wyceny obiektów i nie stanowi ekspertyzy technicznej.
7. Określona w operacie szacunkowym wartość rynkowa nieruchomości może ulec
zmianie w wyniku zmian koniunktury gospodarczej oraz zmian na lokalnym rynku
nieruchomości. Określona wartość nieruchomości jest wartością na dzień
wskazany w pkt. 4.
8. Niniejszy operat szacunkowy nie może być opublikowany i kopiowany w całości
lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z
nim treści i formy publikacji.
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