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Wyciąg z operatu szacunkowego 

1. Przedmiot wyceny 

Przedmiotem wyceny jest udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości 

gruntowej . Działka nr 257/1 obszaru 138 m2 położona w Starogardzie Gdańskim przy 

ulicy Sobieskiego nr 22, zabudowana jest budynkiem mieszkaniowo – usługowym o 

powierzchni użytkowej 195,06 m2. Nieruchomość objęta jest Księgą wieczystą nr 

GD1A/00026360/6.  

2. Cel wyceny - określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb wyznaczenia 

ceny sprzedaży  w postępowaniu upadłościowym. 

3. Oszacowana wartość  

 

Wartość rynkowa przedmiotu wyceny 

 według stanu w dniu oględzin i cen na dzień sporządzenia wyceny: 

 

Wn = 217 000 zł 

słownie: dwieście siedemnaście tysięcy złotych 

 

Wartość dla wymuszonej sprzedaży  udziału  1/2 w nieruchomości, 

według stanu w dniu oględzin i cen na  sporządzenia wyceny: 

 
Wmn = 162 750 zł 

słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 

 

 

 
 

Operat szacunkowy sporządzono dnia -  11.02.2021 r.  

Autor operatu  
Rzeczoznawca Majątkowy Sabina Jurczyk-Wyrwa  

uprawnienia zawodowe nr 4705 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

1.1. PRZEDMIOT WYCENY 

Przedmiotem wyceny jest udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości 

gruntowej . Działka nr 257/1 położona w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Sobieskiego 

nr 22 objęta jest księgą wieczystą nr GD1A/00026360/6. 

1.2. ZAKRES WYCENY 

Zakresem wyceny objęto określenie wartości rynkowej udziału 1/2 w prawie własności 

nieruchomości gruntowej, którą stanowi działka nr 257/1 obszaru 138 m2. Działka 

zabudowana jest budynkiem mieszkaniowo – usługowym o powierzchni użytkowej 

195,06 m2. Wycenę przeprowadzono według stanu przedmiotu wyceny w dniu oględzin i 

cen na dzień sporządzenia wyceny. 

2. CEL WYCENY 

Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb wyznaczenia ceny sprzedaży  w 

postępowaniu upadłościowym. 

3. OKREŚLENIE PODSTAW OPRACOWANIA OPERATU 

3.1.  PODSTAWA FORMALNA 

Zleceniodawca: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Wichrowskiego 

3.2. PODSTAWY MATERIALNOPRAWNE 

 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 r z późniejszymi zmianami. 

3.3. PODSTAWY METODOLOGICZNE 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny  

3.4. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

 Księga wieczysta  KW nr GD1A/00026360/6 
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 Wypis i mapa z rejestru gruntów. 

 Wywiad w terenie i oględziny nieruchomości i sąsiedztwa w dniu 26.01.2021 r 

 Informacje uzyskane od zlecającego  

 Ceny transakcyjne z aktów notarialnych udostępnionych przez Starostwo Powiatowe 

 Informacje uzyskane w Urzędzie Miasta Starogard Gdański 

4. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPRACOWANA 

 Data sporządzenia operatu szacunkowego:    11.02.2021 r. 

 Data na którą określono wartość przedmiotu wyceny:   11.02.2021 r. 

 Stan przedmiotu wyceny przyjęto na dzień:   26.01.2021 r. 

 Data oględzin nieruchomości:      26.01.2021 r. 

5. STANU PRZEDMIOTU WYCENY 

5.1. STAN PRAWNY 

5.1.1. Księga wieczysta 

Podczas badania w dniu 25.01.2021 r. księgi wieczystej KW nr GD1A/00026360/6 

prowadzonej przez  Sąd Rejonowy W Starogardzie Gdańskim - Wydział Ksiąg Wieczystych 

ustalono:  

KW NR GD1A/00026360/6 

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 

DZIAŁ I –OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI-  

Województwo: pomorskie 

Powiat : starogardzki 

Miejscowość: Starogard Gdański 

Ulica: Sobieskiego 

Numer działki: 257/1 

Obszar: 0,0138 ha 

Sposób korzystania: Tereny Mieszkaniowe 
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DZIAŁ I SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ 

brak wpisów  

Dział II – WŁASNOŚĆ 

Dobromiła  Preising  - udział - 1/2 oraz Dariusz Adam Wiecki - udział - 1/2 

DZIAŁ III -CIĘŻARY I OGRANICZENIA 

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE –  

- SŁUŻEBNOŚĆ gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez tę 

nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej KW NR 26361 

zgodnie z treścią §7 UMOWY SPRZEDAŻY z dnia 28.06.2006 R REP. A nr 12362/06.;  

- OSTRZEŻENIE o niezgodności treści niniejszej księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 

prawnym co do działki nr 257/3 o pow. 14 m²  wydzielonej z działki nr 257/1 na rzecz 

Powiatu Starogardzkiego w związku z wydaniem DECYZJI przez Wojewodę Pomorskiego 

NR NSP-VI.7533.17.2A.2019.MK Z DNIA 18.12.2020R. 

DZIAŁ IV -HIPOTEKI  

HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA w kwocie 472583,07 zł ;  na rzecz - Getin Bank S.A. Dom 

Oddział W Łodzi;  

HIPOTEKA PRZYMUSOWA w kwocie 83219,35 zł ;  na rzecz - Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział W Gdańsku; WPISANO hipotekę przymusową na nieruchomości, 

której właścicielem co do 1/2 udziału jest DARIUSZ ADAM WIECKI oraz  

HIPOTEKA PRZYMUSOWA w kwocie 141087,15 zł ;  na rzecz - Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział W Gdańsku; HIPOTEKA PRZYMUSOWA wpisana na udziale nr 2 

WYNOSZĄCYM 1/2 CZESCI NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYM DARIUSZA ADAMA WIECKIEGO 

 

- Dla potrzeb przedmiotowej wyceny przeanalizowano wpisy w III dziale Księgi 

wieczystej, analiza wykazała, że wpisy nie mają wpływu na walory użytkowe 

przedmiotowej nieruchomości.  

1. Służebność przejazdu i przechodu odbywa się poprzez ogólnodostępny chodnik. 

2. Ostrzeżenie o niezgodności dotyczy prawdopodobnie części gruntu, który stanowi 

ogólnodostępny chodnik i skraj ulicy.  
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5.1.2. Oznaczenie nieruchomości zgodnie informacją z rejestru gruntów 

Na podstawie wypisu z rejestru gruntów z dnia 26.01.2021 r. ustalono: 

Województwo: pomorskie 

Powiat: starogardzki 

Jednostka ewidencyjna: 221303.1, Starogard Gdański - M 

Obręb: 221303J.0016, 16 

Arkusz: 1 

Nr działki 257/1 

Rodzaj użytku B 

Powierzchnia w ha: 0,0138 

 

Na podstawie wypisu z rejestru budynków z dnia 26.01.2021 r. ustalono: 

Województwo: pomorskie 

Powiat: starogardzki 

Jednostka ewidencyjna: 221303.1, Starogard Gdański - M 

Obręb: 221303J.0016, 16 

Pozycja kartoteki budynków: 221303 1.0016.G213 

Nr ewidencyjny budynku: 404 

Działka: 221303 1.0016.257/1 

Identyfikator budynku:: 221303_1.0016.404_BUD 

Adres lub położenie: ul. Sobieskiego Jana 22 

Rodzaj wg KŚT: Budynki mieszkalne 

Klasa wg PKOB: Budynki mieszkalne jednorodzinne 

Kondygn. nad./pod. 2/- 

Powierzchnia zabudowy: 94 m²  

Powierzchnia zab. z mapy: 93 m²  

Pow. użytk. pom. przynal. do lokali: 91,85 m²  

Liczba ujawnionych w ewidencji 

samodzielnych lokali 0 
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5.2. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z Art. 154. punkt 1 Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami ustala się na podstawie zapisów planie miejscowym. 

Zgodnie z punktem 2 Art. 154. Ustawy o gospodarce nieruchomościami „W przypadku 

braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu".  

Teren na którym znajduje się wyceniana nieruchomość jest objęty Miejscowym Planem  

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Zgodnie z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania przyjętym uchwałą Nr 

Nr LXIII/547/2010 z dnia 28 października 

2010 r. Rady Miasta Starogard Gdański 

zmienionego Uchwałą Nr XXIII/196/2012 z 

dnia 28 marca 2012 r. Rady Miasta 

Starogard Gdański przedmiotowy obszar 

leży na terenach oznaczonych C2.52.MU.5 

- tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usługowej (np. typu kamienica), w 

zabudowie śródmiejskiej.  

 Źródło: Rysunek MPZP 

 

5.3. STAN OTOCZENIA 

5.3.1. Lokalizacja 

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Starogardzie Gdańskim przy ulicy 

Sobieskiego nr 22.  

Starogard Gdański (niem. Preußisch Stargard, kaszub. Starogarda) – miasto w 

województwie pomorskim, siedziba powiatu starogardzkiego oraz gminy wiejskiej 

Starogard Gdański. Miasto leży nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim, należy 

do nadwiślańsko-pomorskiego regionu Kociewie, jest także jednym z najstarszych miast 
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na Pomorzu. Starogard Gdański jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców 

wynoszącą 47 671, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-

2019 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. W 2019 roku w Starogardzie 

Gdańskim oddano do użytku 225 mieszkań (oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym 

kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana 

terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny). Na każdych 

1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie 

mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej 

dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Starogardzie Gdańskim to 16 778 

nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to 

wartość mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniejsza od średniej 

dla całej Polski. 60,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 29,3% 

na cele indywidualne, 10,7% jako lokale społeczne czynszowe. Przeciętna liczba pokoi w 

nowo oddanych mieszkaniach w Starogardzie Gdańskim to 3,80 i jest znacznie większa 

od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do 

przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa 

nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Starogardzie Gdańskim to 87,60 

m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego 

oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce. Biorąc pod 

uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,78% mieszkań przyłączonych jest do 

wodociągu, 97,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,03% 

mieszkań posiada łazienkę, 86,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,53% z gazu 

sieciowego. Przez miasto Starogard Gdański przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do 

kategorii wojewódzkiej lub wyższej (DK 22 i DW 222). Przez miasto Starogard Gdański 

przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego - 

linia kolejowa nr 203: Tczew – Kostrzyn oraz  linia kolejowa nr 243: Jabłowo - Starogard 

Gdański.  
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Żródło: GoogleMap 

 
Powiat starogardzki usytuowany jest w południowej części województwa pomorskiego. 

Siedzibą powiatu jest Starogard Gdański położony na przecięciu dwóch szlaków 

komunikacyjnych. drogi krajowej nr 22, tzw. Berlinka, w kierunku wschód-zachód i 

droga wojewódzka nr 222 w kierunku północ-południe. Starogard Gdański leży 13 km na 

zachód od Autostrady A1 . Powiat starogardzki pod względem liczby mieszkańców 

zajmuje drugie miejsce wśród powiatów ziemskich województwa pomorskiego, a jego 

obszar zajmuje większą część Kociewia. Powiat starogardzki ma 128 186 mieszkańców, z 

czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba 

mieszkańców wzrosła o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz 

nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba 

mieszkańców powiatu starogardzkiego w 2050 roku wynosi 121 682, z czego 61 658 to 

kobiety, a 60 024 mężczyźni. Główne sektory gospodarki w powiecie to przemysł: 

farmaceutyczny, drzewny, meblowy, spirytusowy, skórzano-obuwniczy, budowlany, 

rolno-spożywczy, a także turystyka. W 2019 roku w powiecie starogardzkim oddano do 
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użytku 606 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,73 nowych 

lokali (oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno 

jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną 

przez Główny Urząd Statystyczny). Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla 

województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. 

Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie starogardzkim to 40 108 nieruchomości. Na 

każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 313 mieszkań. Jest to wartość znacznie 

mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej 

dla całej Polski. 56,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 34,5% na 

sprzedaż lub wynajem, 4,6% jako mieszkania komunalne, lokale społeczne czynszowe 

(4,0%). Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie 

starogardzkim to 4,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa 

pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku 

w powiecie starogardzkim to 105,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej 

powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od 

przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce. Biorąc pod uwagę instalacje 

techniczno-sanitarne 98,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,64% 

nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,56% mieszkań posiada 

łazienkę, 79,59% korzysta z centralnego ogrzewania, a 33,49% z gazu sieciowego. Powiat 

starogardzki jest atrakcyjny turystycznie - posiada dwa obszary chronionego krajobrazu, 

osobliwości przyrodnicze, pomniki przyrody, duże kompleksy leśne z bogactwami natury 

(zwierzyna, runo leśne) oraz czyste, rybne jeziora i rzeki. 

5.3.2. Sąsiedztwo i dostępność komunikacyjna 

Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowią budynki mieszkaniowe, 

mieszkaniowo – usługowe oraz usługowe w zabudowie zwartej (kamienice) oraz 

wolnostojącej. Przedmiotowy obszar znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

starogardzkiej starówki, w odległości niespełna 200 m od rynku. W sąsiedztwie znajdują 

się punkty handlowe, usługowe oraz budynki użyteczności publicznej. Na niekorzyść 

położenia nieruchomości mogą wpływać ruiny zabytkowych budynków poprodukcyjnych 

znajdujące się w bliskiej odległości.  
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Źródło: Geoportal 

Przedmiotowa nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy 

Sobieskiego oraz ulicy Tczewskiej. 

Położenie komunikacyjne nieruchomości jest dobre ponieważ ulicami Tczewską 

i Norwida można szybko dostać się do ulicy Mickiewicza, która jest główną arterią 

Starogardu Gdańskiego a zarazem częścią drogi krajowej DK 22. 

5.4. STAN TECHNICZNO-UŻYTKOWY 

Wycenianą nieruchomość stanowi działka nr 257/1 obszaru 138 m2. Obszar w kształcie 

zbliżonym do prostokąta nie jest ogrodzony, jego zachodni bok przylega do asfaltowej 

drogi – ulicy Sobieskiego, a północny bok do ulicy Tczewskiej.  

Wyceniana nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno - usługowym w 

zabudowie zwartej (kamienica). Dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym 

niepodpiwniczony budynek został wybudowany w 1899 r. pokryty jest dwuspadowym 

dachem mansardowym o konstrukcji drewnianej przykrytym dachówką.  

W budynku przeprowadzony został w latach 2007 – 2009 remont  kapitalny. W zakres 

remontu wchodziło rozebranie poddasza i stropu nad drugą kondygnacją, przebudowa 

drugiej kondygnacji wraz z poddaszem oraz klatki schodowej, wylanie stropu drugiej 

kondygnacji, wymiana instalacji technicznych budynku, wymiana stolarki okiennej i 



Operat szacunkowy  
dotyczący określenia wartości rynkowej nieruchomości  

zlokalizowanej w  Starogardzie Gdańskim przy ulicy Sobieskiego nr 22 
KW nr GD1A/00026360/6 

 

 

 

Sabina Jurczyk-Wyrwa  Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe nr 4705  13 
Tel 693 069 736  
e-mail: sabina@wyceny-sjw.pl 

drzwiowej, prace wykończeniowe pomieszczeń. Budynek został częściowo ocieplony. 

Prace remontowe były prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej pt.  

„ADAPTACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO: 

- PARTERU NA CEUE USŁUGOWE, 

- PODDASZA NA CEUE MIESZKALNE,” 

 oraz na podstawie Decyzji Nr AB-7351/I/103/03/JC wydanej przez Starostwo Powiatowe 

w Starogardzie Gdańskim z dnia 06.05.2003 r., która stała się ostateczna dnia 

21.05.2003 r.  

Na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej ustalono podstawowe dane 

liczbowe dotyczące budynku: 

Powierzchnia zabudowy: 91,85 m²  

Powierzchnia całkowita: 259,02 m²  

Powierzchnia użytkowa: 195,06 m²  

W tym: 
część usługowa: 58,62 m² 

część mieszkalna: 136,44 m² 

Kubatura: 870,46 m3 

 

Układ funkcjonalny domu jest następujący:  

- na parterze znajdują się dwa lokale usługowe wspólny węzeł sanitarny oraz wspólny 

korytarz. Jeden lokal składający się z jednego pomieszczenia dostępny jest bezpośrednio 

od strony ulicy Sobieskiego. Drugi lokal składający się z dwóch pomieszczeń 

przechodnich dostępny jest również od ulicy Sobieskiego jednak poprzez sień kamienicy.  

- druga kondygnacja dostępna jest z sieni będącej wydzieloną klatką schodową. W skład 

kondygnacji wchodzi otwarta przestrzeń przedpokoju wraz z wewnętrzną klatką 

schodową udostępniającą poddasze, w dalszej części znajduje się otwarta kuchnia oraz 

szerokie przejście do salonu. Na końcu znajduje się łazienka, 

- poddasze składa się z otwartej przestrzeni stanowiącej komunikację oraz z dwóch 

pokoi znajdujących się po prawej stronie oraz łazienki na końcu otwartej przestrzeni. W 

jednym z pokoi znajduje się wyjście na niewielki taras znajdujący się nad salonem.  
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Standard wykończenia  

Parter  

- lokal nr 1 – podłoga terakota, ściany tynk malowany. Witryna zewnętrzna obejmująca 

okno oraz drzwi wejściowe wykonana z profili PCV, pomieszczenie wyposażone w 

instalację elektryczną (oddzielnie opomiarowana), centralne ogrzewanie (jeden grzejnik 

panelowy) oraz instalację alarmową. Pomieszczenie w trakcie remontu, według 

oświadczenia nie jest objęte umową najmu. 

- lokal nr 2 – lokal składający się z dwóch pomieszczeń przechodnich. podłoga terakota, 

ściany tynk malowany oraz glazura. Ściany zewnętrzne mocno zawilgocone, część 

glazury została zerwana aby ściany mogły schnąć. Pomieszczenie w części gdzie nad nim 

znajdują się łazienki sufit został zalany w trakcie awarii w łazience na poddaszu. Lokal 

posiada instalację elektryczną (oddzielnie opomiarowaną) centralne ogrzewanie (w 

pierwszym pomieszczeniu znajduje się kocioł gazowy dwufunkcyjny zasilający 

ogrzewanie lokali usługowych oraz zapewnia CWU dla lokali. Lokal wymaga prac 

remontowych a w szczególności osuszenie fundamentów i ścian zewnętrznych. Część 

pomieszczeń znajduje się poniżej poziomu gruntu (od strony południowej), 

- łazienka – podłoga terakota, ściany glazura do wysokości około 1,60 m oraz tynk 

malowany. Wyposażeniem łazienki jest umywalka, toaleta oraz lustro.  

Sień oraz klatka schodowa 

Podłoga terakota, ściany tynk malowany, schody obłożone terakotą. Pod schodami 

zabudowa szafą wnękową. 

Pierwszy poziom ( druga kondygnacja ) 

- przedpokój oraz otwarta klatka schodowa na poddasze – podłoga terakota, ściany tynk 

malowany oraz tapeta, schody żelbetowe obłożone drewnem dębowym. Wyposażeniem 

jest zabudowa szafą wnękową oraz lustro, 

- kuchnia – podłoga gres, ściany tynk malowany w ciągu roboczym glazura. Zabudowa 

meblowa wraz ze sprzętem AGD. Fronty mebli naszą wyraźne ślady użytkowania, 

zadrapania i porysowania, drzwi szafek wymagają regulacji. W pomieszczeniu 

ogrzewanie podłogowe, 

- salon – podłoga panele, ściany tynk malowany, jedna ściana z odkrytą, oczyszczoną i 

zakonserwowaną cegłą. Na wyposażeniu salonu znajduje się kominek bez płaszcza 



Operat szacunkowy  
dotyczący określenia wartości rynkowej nieruchomości  

zlokalizowanej w  Starogardzie Gdańskim przy ulicy Sobieskiego nr 22 
KW nr GD1A/00026360/6 

 

 

 

Sabina Jurczyk-Wyrwa  Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe nr 4705  15 
Tel 693 069 736  
e-mail: sabina@wyceny-sjw.pl 

wodnego. Panele noszą wyraźne ślady użytkowania, w okolicy okien od strony ulicy 

Sobieskiego uległy prawdopodobnie zalaniu o czym świadczy ich pofałdowana górna 

warstwa. Listwy przypodłogowe w części oderwane. Nadproża dwóch okien od strony 

południowej zalane z odparzonym tynkiem i złuszczonymi powłokami malarskimi. 

Widoczne ślady wilgoci,  

- łazienka – podłoga terakota, jedna ściana glazura, w części prysznica oraz w obrębie 

toalety również glazura, pozostałe ściany tynk malowany. Sufit zalany ze złuszczonymi 

powłokami gipsowymi i malarskimi na skutek awarii w łazience na poddaszu. Na 

wyposażeniu łazienki znajduje się umywalka, kabina prysznicowa, toaleta oraz piec 

gazowy dwufunkcyjny zasilający instalację CO części mieszkalnej o CWU. 

Poddasze 

- otwarta przestrzeń komunikacji – podłoga panele, ściany tynk malowany, 

- pokój – podłoga panele, ściany tynk malowany, 

- pokój – podłoga panele, ściany tynk malowany. W pokoju znajduje się wyjście na taras 

o powierzchni około 9 m². Taras wyłożony terakotą, 

- łazienka – podłoga terakota, ściany glazura. Wyposażeniem łazienki jest umywalka, 

wanna oraz toaleta. 

Od strony ulicy Sobieskiego na poddaszu znajdują się trzy drewniane okna połaciowe. Ze 

względu na konstrukcję łamaną dachu mansardowego przestrzeń użytkowa poddasza nie 

uległa znacznemu zmniejszeniu.  

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

-elektryczną, 

-wodnokanalizacyjną z sieci miejskiej, 

-gazową, 

-centralne ogrzewanie zasilane piecami dwufunkcyjnymi gazowymi. Instalacje oddzielne 

dla części usługowej i mieszkalnej. Piece te zasilają również budynek w CWU,  

Stan budynku, pomieszczeń i zagospodarowanie nieruchomości podczas oględzin w dniu 

26.01.2021 r. przedstawia dokumentacja fotograficzna zamieszczona w załączeniu 

(załącznik nr 1) do niniejszego operatu szacunkowego.  
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Stan techniczny przedmiotu wyceny określono:  

- dla powierzchni pierwszej kondygnacji: 

- dla części lokalu usługowego nr 2 jako do remontu ze szczególnym uwzględnieniem 

osuszenia fundamentów i ścian, 

- lokal nr 1 w trakcie prac remontowych prowadzonych przez nowego najemcę  – 

stan dobry  

- pomieszczenia wspólne dla obu lokali – stan dobry do odświeżenia, 

- dla powierzchni drugiej kondygnacji: 

- stan pomieszczeń do częściowego remontu ze szczególnym uwzględnieniem 

zacieków i wilgoci w okolicach nadproży okien od strony południowej, paneli w 

salonie oraz sufitu w łazience.  

- dla powierzchni poddasza: 

- pomieszczenia w stanie dobrym do odświeżenia. 

Ściana południowa nie została ocieplona oraz brak jest parapetów zewnętrznych. 

Ogólny stan budynku oraz pomieszczeń oceniona jako do częściowego remontu i 

częściowego odświeżenia.  

6. ANALIZA RYNKU 

Rynek nieruchomości w Starogardzie Gdańskim jest zróżnicowany, najwięcej transakcji 

sprzedaży nieruchomości jest zawieranych jest na rynku nieruchomościach lokalowych, 

kolejną grupą pod względem liczebności zawartych transakcji są nieruchomości 

zabudowane. Nieco mniej jest transakcji gruntami niezabudowanymi. 

Na potrzeby opinii przeprowadzono analizę rynku sprzedaży udziałów w 

nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkaniowo-usługowymi terenie 

Starogardu Gdańskiego od stycznia 2019 do dnia wyceny; na rynku odnotowano dwie 

takie transakcje, dlatego badanie rozszerzono o rok 2018; poszerzona analiza wykazała 

łącznie cztery transakcje.  

Ze względu na małą ilość transakcji, badanie rynku poszerzono o transakcje udziałami 

nieruchomości latach 2019-2020 zabudowanych budynkami mieszkalnymi łącznie siedem 

transakcji.  
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Ze względu na małą ilość transakcji na potrzeby wyceny przeprowadzono analizę rynku 

wtórnego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkaniowo-usługowymi i 

mieszkaniowymi na terenie Starogardu Gdańskiego od stycznia 2019 do dnia wyceny. 

Rysunek 1 Rozkład cen transakcyjnych za 1 m2 

Ilość transakcji Funkcja Gaussa Kw artyle
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Ceny transakcyjne w badanym  segmencie rynku najczęściej zawierały się w przedziale 

od 2.000,00 zł/m² do 3.529,43 zł/m², przy wartość przeciętnej 2.580,94 zł/m².  

Dla lepszego obrazu rynku przeanalizowano również ceny za nieruchomości na badanym 

rynku.  

Rysunek 2 Rozkład cen transakcyjnych 

Ilość transakcji Funkcja Gaussa Kw artyle
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Ceny transakcyjne za nieruchomości w badanym segmencie rynku najczęściej zawierały 

się w przedziale od 240.000 zł do 429.000 zł, przy wartość przeciętnej 345.000 zł.  

Rysunek 3 Trend czasowy  
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Analiza transakcji sprzedaży na badanym rynku w analizowanym okresie nie wykazała 

wpływu czasu na ceny transakcyjne, dlatego dla potrzeb wyceny trend czasowy przyjęto 

na poziomie rocznie 0% . 

7. PROCEDURA SZACOWANIA 

7.1.  METODYKA WYCENY 

Zgodnie z przyjętym celem wyceny określono wartość rynkową przedmiotu wyceny dla 

optymalnego sposobu użytkowania. Przyjęto, iż aktualny sposób użytkowania jest 

optymalnym sposobem użytkowania nieruchomości. 

Wartość rynkową nieruchomości stanowi ( zgodnie z art.151.1 Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami ) „szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za 

nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy 

kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z 

rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.” 
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Wartość rynkowa przy założeniu aktualnego sposobu użytkowania oznacza wartość 

rynkową określoną przy założeniu, że nieruchomość jest i będzie nadal użytkowana 

zgodnie z aktualnym sposobem jej użytkowania i że jest dostępna do sprzedaży.  

7.2. WYBÓR PODEJŚCIA I METODY WYCENY 

Biorąc pod uwagę zarówno cel wyceny jak i rodzaj, położenie i stan nieruchomości oraz 

przeznaczenie w planie miejscowym, mając również na uwadze dostępne dane 

zdecydowano na przeprowadzenie wyceny przedmiotu w podejściu porównawczym 

metodą porównywania parami. 

Podejście porównawcze (art. 153.1 Ustawy ) polega na określeniu wartości 

nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za 

nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny koryguje się 

ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz 

uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. 

 

Metoda porównywania nieruchomości parami. 

Określanie wartości nieruchomości odbywa się poprzez realizację procedury 

porównywania nieruchomości szacowanej (przedmiotu wyceny) z nieruchomościami 

podobnymi o znanych cenach transakcyjnych (obiekty porównawcze), z uwzględnieniem 

cech fizycznych, środowiskowych i ekonomicznych. Innymi słowy przedmiot wyceny jest 

przyrównywany do nieruchomości, które są porównywalne w rozumieniu potencjalnego, 

typowo poinformowanego nabywcy. Ze względu na to, że nie ma nieruchomości 

identycznych, użycie tej metody wyceny wymaga stosowania korekt i poprawek w celu 

wyeliminowania lub złagodzenia występujących różnic. 

Korygowanie cen sprzedaży ze względu na różnice w charakterystykach nieruchomości 

odbywa się na podstawie obserwacji rynku.  
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8. OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY 

Na podstawie analizy rynku z uwzględnieniem dostępnej literatury do wyceny 

zastosowano następujące cechy i ich wagi:  

 

Tabela 1 Cechy rynkowe i ich wagi  

Cecha Waga Zróżnicowanie cech 

Lokalizacja 30% 
korzystna   

średniokorzystna  

Powierzchnia budynku 13% 

średnia 

duża  

bardzo duża   

Powierzchnia działki 12% 

powyżej 2.000 m²  

od 1.000 -2.000 m²  

od 600 - 1.000 m² o 

d 300 - 600 m²  

Stan techniczny budynku 35% 
do remontu  

do remontu kapitalnego   

Dostępność komunikacyjnaa 10% 
dobra  

średnia  

 

Po analizie transakcji na lokalnym rynku wyłoniono nieruchomości porównywalne, z 

których wybrano nieruchomości podobne jako obiekty porównawcze. Obiekty 

porównawcze są to transakcje udziałami w nieruchomościach zabudowanymi budynkami 

mieszkaniowo-usługowymi : 
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8.1. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W WARUNKACH SPRZEDAŻY WYMUSZONEJ  

Wartość dla wymuszonej sprzedaży to kwota pieniężna, którą można otrzymać z tytułu 

sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod 

presją konieczności jej sprzedaży. 

Przy określaniu wartości dla wymuszonej sprzedaży wzięto pod uwagę, że zbywcą jest 

syndyk, co powoduje że czas eksponowania nieruchomości na rynku jest zbyt krótki, aby 

uzyskać cenę rynkową. 

Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przyjęto następujące czynniki wpływające 

na wpływające na wartość rynkową przy  wymuszonej sprzedaży. 

- skrócenie ekspozycji: -15% 

- płynność nieruchomości na rynku: -15% 

- możliwości inwestycyjne +5% 

Suma współczynników 25% 

Wartość nieruchomości dla sprzedaży wymuszonej według stanu na dzień wyceny: 

Wmn =  217 000 zł x 25% = 162 750 zł 

Wmn = 162 750 zł 

słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 

 

8.2. WYNIK KOŃCOWY Z UZASADNIENIEM 

Wartość rynkowa udziału  1/2 w nieruchomości, 
według stanu w dniu oględzin i cen na  sporządzenia wyceny: 

 

Wn = 217 000 zł 

słownie: dwieście siedemnaście tysięcy złotych 
 

 

Wartość rynkowa oznacza najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do uzyskania na 

rynku. Przeprowadzona analiza wykazuje, iż oszacowana wartość ma odzwierciedlenie 

na badanym lokalnym rynku nieruchomości i zawiera się w przedziale cen uzyskanych za 

podobne nieruchomości. 

 



Operat szacunkowy  
dotyczący określenia wartości rynkowej nieruchomości  

zlokalizowanej w  Starogardzie Gdańskim przy ulicy Sobieskiego nr 22 
KW nr GD1A/00026360/6 

 

 

 

Sabina Jurczyk-Wyrwa  Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe nr 4705  23 
Tel 693 069 736  
e-mail: sabina@wyceny-sjw.pl 

Wartość dla wymuszonej sprzedaży  udziału  1/2 w nieruchomości, 
według stanu w dniu oględzin i cen na  sporządzenia wyceny: 

 

Wm n= 162 750 zł 

słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 

 

Wartość dla wymuszonej sprzedaży to kwota pieniężna, którą można otrzymać z tytułu 

sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod 

presją konieczności jej sprzedaży. 

 

8.3. Uzasadnienie i analiza uzyskanego wyniku  

- Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej 

zabudowaną  działkę nr 257/1 położoną w Starogardzie Gdańskim przy ulicy 

Sobieskiego nr 22. Nieruchomość objęta jest Księgą wieczystą nr GD1A/00026360/6. 

- Zakresem wyceny objęto określenie wartości rynkowej udziału ½ w prawie własności 

nieruchomości gruntowej, którą stanowi działka nr 257/1 obszaru 138 m2 . Działka 

zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej 

195,06 m2.  

- Zakresem wyceny objęto określenie wartości dla wymuszonej sprzedaży udziału ½ w 

prawie własności nieruchomości gruntowej, którą stanowi działka nr 257/1 obszaru 

138 m2 . Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni 

użytkowej 195,06 m2.  

- Przy sporządzaniu wyceny uwzględniono stan przedmiotu wyceny w dniu oględzin.  

- W wyniku przeprowadzonej analizy cen transakcyjnych badanego segmentu rynku 

uzyskano przedział najczęściej występujących na badanym rynku cen nieruchomości. 

- Przeprowadzona analiza wyników wykazała, że oszacowana wartość ma 

odzwierciedlenie na badanych rynkach nieruchomości i zawiera się w przedziałach 

cen uzyskanych za podobne nieruchomości. 

- Dla potrzeb przedmiotowej wyceny przeanalizowano wpisy w III dziale Księgi 

wieczystej, analiza wykazała, że wpisy nie mają wpływu na walory użytkowe 

przedmiotowej nieruchomości, a tym samym na jej wartość. 
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9. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

1. Operat wykonano w 2 egzemplarzach. 

2. Operat może być wykorzystywany przez Zleceniodawcę wyłącznie w celu dla którego 

został sporządzony.  

3. Operat nie może być publikowany, powielany ani udostępniany osobom trzecim bez 

zgody autora. 

4. Przedmiotowa wycena została wykonana dla potrzeb sprzedaży w postępowaniu 

upadłościowym.  

5. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym spowoduje, że z chwilą 

zawarcia umowy sprzedaży, wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych 

ujawnionych w księdze wieczystej lub nieujawnionych, lecz zgłoszonych sędziemu-

komisarzowi.  

6. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym spowoduje, że z chwilą 

zawarcia umowy sprzedaży, wykreślenie hipotek. 

7. Przy sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym pozostają w mocy bez 

potrącania ich wartości z ceny nabycia służebność drogi koniecznej, służebność 

przesyłu oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy 

wznoszeniu budowli lub innego urządzenia. Użytkowanie oraz prawa dożywotnika 

pozostają w mocy, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami 

lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość 

użytkowania i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże 

w tym ostatnim wypadku wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia. 

8. Przyjęta w operacie szacunkowym ocena stanu technicznego nie stanowi jego 

ekspertyzy technicznej. 

9. Wyliczona wartość nieruchomości nie uwzględnia hipotek. 

10. Ustalona wartość rynkowa ( i dla wymuszonej sprzedaży ) nieruchomości nie została 

zwiększona o sumę odpowiadającą podatkom i opłatom, jakie potencjalny nabywca 

nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić w związku z jej nabyciem. Wartość 

nieruchomości nie zawiera również podatku VAT. 

11. Wartość wycenianej nieruchomości określono z uwzględnieniem aktualnego 

przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stanu 
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obiektu wyceny, stwierdzonego podczas wizji lokalnej, cen rynkowych oraz siły 

nabywczej pieniądza ustalonej na dzień opracowania raportu. Wszelkie zmiany w 

powyższym zakresie wymagają zmiany opinii.  

12. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został 

sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły 

zmiany uwarunkowań wyceny  

13. Operat szacunkowy sporządzono przy założeniu, że właściciel sprawuje odpowiedni 

nadzór nad nieruchomością i udzielił prawdziwych informacji na jej temat. 

14. Rzeczoznawca nie odpowiada za wady ukryte wycenianych obiektów, których 

występowania nie mógł stwierdzić przy dokonywaniu wizji lokalnej, ani też na 

podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej lub prawnej. 

15. Umowa wykonania niniejszego opracowania nie obejmuje wykonania analizy gruntu 

lub badań geologicznych, dlatego rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności w 

zakresie warunków użytkowania działki. 

 

 

 

Pruszcz Gdański, 11.02.2021 r.  
Rzeczoznawca Majątkowy  

Sabina Jurczyk-Wyrwa  
uprawnienia zawodowe nr 4705 

 

10. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Dokumentacja fotograficzna 

2. Zapisy MPZP dotyczące przedmiotowego obszaru 

3. Wyrys i wypis z ewidencji gruntów. 
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Załącznik nr 1 Dokumentacja fotograficzna 

Oględziny przedmiotu wyceny i sąsiedztwa w dniu 26.01.2021 r. 

Widok z zewnątrz oraz bezpośrednie sąsiedztwo 
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Pierwsza kondygnacja – sień oraz lokale użytkowe 
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Lokal nr 1 

  

Lokal nr 2 
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Druga kondygnacja 
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Poddasze użytkowe 
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Operat szacunkowy  
dotyczący określenia wartości rynkowej nieruchomości  

zlokalizowanej w  Starogardzie Gdańskim przy ulicy Sobieskiego nr 22 
KW nr GD1A/00026360/6 

 

 

 

Sabina Jurczyk-Wyrwa  Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe nr 4705  33 
Tel 693 069 736  
e-mail: sabina@wyceny-sjw.pl 
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Załącznik nr 2 Zapisy MPZP dotyczące przedmiotowego obszaru 

36. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.51.MU.5, C2.52.MU.5, C2.53.MU.5, C2.54.MU.5, 

C2.57.MU.5 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wielo i jednorodzinnej, 

usługi w postaci lokali wbudowanych w budynki mieszkaniowe lub jako odrębne budynki 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustala się nakaz ochrony i rewaloryzacji pierzei ulicznych ulicy Kościuszki oraz ul. Sobieskiego 

(teren C2.51.MU.5), dla nowych obiektów oraz rozbudów istniejących budynków wzdłuż tych 

pierzei wymagane studium pierzei pokazujące kontekst otoczenia, w szczególności nawiązujące 

do wyróżnionych w rysunku planu budynków o wartościach historycznych, figurujących w 

ewidencji zabytków lub postulowanych do wpisu do rejestru zabytków, 

b) ustala się nakaz ukształtowania fragmentu pierzei ulicznej wzdłuż Kościuszki (teren 

C2.54.MU.5 oraz teren C2.57.MU.5) oraz wzdłuż Sobieskiego (teren C2.53.MU.5) w miejscach 

wskazanych na rysunku planu, w tym na dz. geod. 82/4 obręb 16 , 

d) wskazana rewaloryzacja budynków dawnej szkoły przy Kościuszki, 

e) w terenie C2.52.MU5 w zagospodarowaniu i zabudowie nowych działek (dotąd 

niezabudowanych) zachować zasadę sytuowania budynku w głębi parceli w otoczeniu ogrodu, 

f) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy sąsiednich działek budowlanych; 

g) dopuszcza się sytuowanie budynków w linii pierzei ul. Kościuszki na dz. geod. 82/4 obręb 16 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się wymóg ochrony i 

pielęgnacji wartościowego drzewostanu, zwłaszcza od strony ul. Owidzkiej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmującej 

zespół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują ustalenia §9 ust. 11, 

b) budynki i zespoły wskazane w rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytków oraz 

postulowane do wpisu do rejestru zabytków - do ochrony i zachowania, obowiązują ustalenia §9 

ust. 5 i 7, 

c) na fragmencie terenu C2.54.MU.5 znajduje się obszar strefy ochrony archeologicznej, 

obowiązują ustalenia §9 ust. 8; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic 

reklamowych i informacyjnych powiązanych z elewacjami frotowymi wzdłuż pierzei ulic 

Kościuszki. Sobieskiego dopuszczalne wyłącznie do wysokości stropu I kondygnacji 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: 

a) dla pierzei ulicznych Kościuszki i Sobieskiego linie zabudowy kształtować jako przedłużenie 

linii zabudowy budynków istniejących wskazywanych do ochrony, z dopuszczeniem cofnięcia 

części elewacji (do 40%), dla pozostałych pierzei linie zabudowy od dróg wg przepisów 

odrębnych; w terenach C2.54.MU.5 oraz C.2.53.MU.5 -linie zabudowy nieprzekraczalne w głębi 

parceli-jak na rysunku planu; dla terenów C2.51.MU.5 i C2.52.MU.5- nieprzekraczalne linie 

zabudowy od ul. Owidzkiej jak na rysunku planu, 

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy -do 40%, 
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c) wysokość zabudowy dla budynków głównych (mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-

usługowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 

wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, 

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich 

dla budynków towarzyszących sytuowanych w głębi parcel; 

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni działki, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: wg ustaleń ogólnych, przy 

czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziału parcelacyjnego , nie reguluje się 

minimalnej powierzchni wydzielanych działek; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funkcji mieszkalnych sytuowanych w budynkach 

bezpośrednio przy ulicach przed uciążliwościami od dróg (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie 

stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej; 

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskiego; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dla 

terenu C2.53.MU.5 dopuszcza się do czasu docelowego zagospodarowania i zabudowy 

wykorzystywanie terenu jako parkingu bez sytuowania budynków, dla pozostałych terenów ustala 

się zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 

10) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) dojazd - z ul. Kościuszki, Sobieskiego, Owidzkiej a także z terenu parkingu C2.56.P3 i dróg 

wewnętrznych, 

b) miejsca postojowe -dla nowych realizacji minimum 0,5 miejsca/1 mieszkanie, 

10miejsc/1000m2 pow. użytkowej usługi, dla zabudowy istniejącej lub poddawanej adaptacjom, 

przebudowom dopuszcza się ograniczenie ilości miejsc postojowych do niezbędnego minimum 

(np. dla osób niepełnosprawnych, dla właściciela obiektu, min 1 miejsce na usługę) oraz 

bilansowanie miejsc postojowych z uwzględnieniem możliwości wykorzystania miejsc w pasie 

drogowym sąsiednich ulic lub na innym terenie w odległości dogodnego dojścia pieszego (pod 

warunkiem wykazania się prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc 

parkingowych); 

11) stawka procentowa: 0%. 

 

Zmiany w MPZP wprowadzone Uchwałą NR XXIII/196/2012 

57) w §18 w ust.36 w pkt. 6a skreśla się kropkę po literze C w nazwie terenu; litera a) otrzymuje 

brzmienie: 

,,a) dla pierzei ulicznych Kościuszki i Sobieskiego linię zabudowy kształtować jako przedłużenie 

linii zabudowy budynków istniejących wskazywanych do ochrony, z dopuszczeniem cofnięcia 

części elewacji (do 40%). dla pozostałych pierzei linie zabudowy od dróg wg przepisów 

odrębnych; w terenach C2.54.MU.5 oraz C2.53.MU.5 - linie zabudowy nieprzekraczalne w głębi 

parceli-jak na rysunku planu; dla terenów C2.51.MU.5 i C2.52.MU.5 - nieprzekraczalne linie 

zabudowy od ul. Owidzkiej jak na rysunku planu," 

 


