
• Ustawa z dnia 28.02.2003 r., ,,Prawo upadlosciowe i naprawcze" Dz. U. z 2020 r.

poz. 1228, 2320, z 2021 r. poz. l 080, 1177, 1598.

3.3. Zrodla danyc/1 merytorycznyc/1 

- Tresc ksiygi wieczystej KW nr ZAZ/00058178/5

- Wypis z rejestru grunt6w

- Mapa ewidencyjna

- Doku1nentacja techniczna - projekt budowlany

- Powszeclme Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), PFSRM grudzien 2007.

Wizja lokalna, oglydziny wycenianej nieruchomosci.

- Wlasna baza danych.

3.4. Istot11e daty dla operatu szacu11kowego 

1. Data sporz<}dzenia wyceny - 22.02.2022r.

2. Data, na kt6r<} okreslono wartosc przedmiotu wyceny - 22.02.2022r.

3. Data, na kt6r<} okreslono i uwzglydniono stan przed1niotu wyceny - 22.02.2022r.

4. Data dokonania wizji lokalnej nieruchomosci - 22.02.2022r.

4. OPJS PRZEDMIOTU WYCENY

4.1. Sta11 pra•v11y 11ieruchomosci 

Nierucho1nosci zabudowana budynkie1n 1nieszkalnyi11 dzialka nr 4281/1 o pow. 

0,0400ha polozona w m. Bodacz6w gin. Szczebrzeszyn posiada urz<}dzon<} ksiygy 

wieczyst<} KW nr ZAZ/00058178/5 prowadzon<} przez VI Wydzial Ksi<}g Wieczystych 

Sqdu Rejonowego w Zamosciu oraz uregulowany stan prawny na rzecz 

P.P. Malgorzaty Szymanskiej c. Mieczyslawa i Zofii oraz Marka J6zefa Szymanskiego 

s. Stanislawa i Stanisla,vy na prawie wsp6lnosci ustawowej 1naj<}tkowej malzenskiej.

Uwaga! W/1-v po rozwodzie bez podzialu sqdowego ,najqtku 1-vsp6/nego. Przyj<;to dla polrzeb 

upadlosci konsumenckiej P. Malgorzaty Szy,nanskiej udzial po ½ dla kaidej ze stron. 

Tresc ww. ksi1rgi wieczystej z dnia 10.12.2021 r. w zalqczeniu. 

Dzial III KW brak wpis6w. 

Dzial IV KW wpis hipoteki kaucyjnej. 



4.2. Lok,1/izacja i otocze11ie 

Nieruchornosci zabudowana budynkiem mieszkalnym poloi:ona w m. Bodacz6w gm. 

Szczebrzeszyn - dzialka nr 4281/1 o powierzchni 0,0400ha w odleglosci ok. 12 km od 

granic m. Zamosc, przy drodze nr 74 relacji Lublin -Janow Lubelski. 

Dzialka posiada ksztalt regularny, zblii:ony do prostok<}ta. Dojazd do nieruchomosci 

zabudowanej dz. 4281 / 1 ,,dobry", bezposrednio z w/w drogi asfaltowej. 

S<}siedztwo otoczenie nieruchornosci stanowi zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna siedliskowa oraz dzialki niezabudowane pod zabudowy. 

4.3. Przez11acze11ie ,v pla11ie zagospodaro,va11ia przestrze1111ego 

Zgod.nie z inforrnacj<} Urzydu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn brak jest miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ucl1wal<} nr XLIII/243/10 z dnia 

26.03 .20 l Or. w sprawie uchwalenia z1nian w "Studium U\Varunkowan i kierunk6w 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczebrzeszyn" przedmiotowa 

dzialka lei:y v.1 terenie dw6ch stref: 

B - J - 4 

- 7.ab,1do,,,y niskicj inlctlSywno�i budovr,,ictwo ,viclorod7.innc 

i jcdnorodz.i.nne, byl� fir7.)'7.ukl:i<lowc - l1Smgi pul)liC?.oc i komcrcyjnc, zicl(;n ogrodkow 

diialkoW}'ClL MorJi,vo� pr1.ckszt:aleet1ia starej, znb)·tkowcj s.ul-,stancji 111icszkaraiowcj 

f(lcn1.ro."'Owa 11� obickty hotelowe Ortl:l wpro,v:,d7J!oic naia':'1.k.alnic1wn koat1u11al1�g.o -

osil�IJ "KJct11em1.s:(,v.r" ,c,r.iz 8Qd;w;1JJ1.v na polnoe od <lf<'>gi nr 74 {Z."mosc • 37.C?.cl)17.L�·n). 

11-1-6· • 

- zabudo,vy �i<.�skiej (;,;c1grodo\vc:: i jcdno.rodzi11ncj) ·,: w.l1,1.1;,an1i pul,li�.nymi

i korncrcyjnyi,�i, pmd1lkcj4 rolnic-� ,,tJickcarn.i oh!.h.1gr roh1ictwa, rucl.1u <lrogowcgo 

krajow�go i ra1i�,d1.yru1fO{lo\vcgo, r£Cnuosla usl1,1gowcgo itJ>. - Bodac-l'.6v,· na porudrtic

od drogi ,er 7,(.

4.4. Opis sta,111 tecl111icz110 - 11zytko,vego 11ier11c/10111osci 

Na dzialce nr 4281/1 o powierzchni 0,040011a poloi:onej w m. Bodacz6w gm. 

Szczebrzeszyn znajduje siy budynek rnieszkalny, jednorodzinny, wolnostojctcy, 

parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony wykonany w technologii 

uprzemyslowionej. 



Opis ele111entow ko11str11kcyj11ycl1 b11dy11k11 111ieszkal11ego ustalony ,,a podstawie wi1ji 

lokal11ej 

Fundamenty - beto11owe. 
' 

Sciany fundamentowe - betonowe wylewane. 
' 

Sciany zewn<rtrzne nadziemia - szkielet stalo\vy z ksztaltownik6w typu ,,Sudany'' 

z warstw<} tynk 1nineralny, styropian 8cm, ptyta ,,Cetris" gr. 141nm, \¥elna szklana 

gr. 14crn, paraizolacj a, ptyta k-g .. 

Scianki wewnc;trzne i dzialo\ve - ruszt stalo�1y oblozony dwustronnie plytc:t k-g 

z wypelnieniem welncJ 1nineralncJ. 

Strop - belki stalowe ksztaltow11iki zinmogiyte, ptyta wi6rowa, wytlumienie welncJ, 

sufit z plyt k-g. 
• 

Kominy - murowane z cegly pelnej. 

Sciany i sufity pomalowane farbarni emulsyjny1ni, w sa11itariatach glazura, hol i klatka 

schodowa wykof1czona drewnem. 

Posadzki - betonowe. 

Podlogi: panele podlogowe, terakota. 

Stolarka okienna - PCV. 

Dach o konstrukcji rnetalowej, kryty blachodach6wkcJ z ociepleniem. 

Rynny i rury spustowe- systemowe. 

Budynek wyposazony jest w instalacjc; elektryczncJ, oswietle11iowc:t, gazowcJ, 

kanalizacyjncJ lokalncJ - szarnbo, centralnego ogrzewania i cieplej wody. 

Stan tecruticzny budynku rnieszkalnego okreslono jako ,,dobry''. 

Standard wykonczenia i wyposazenia przyjyto jako ,,standard". 

Zesta1vie11ie i opis po111ieszcze1i: 

• parter
o wiatrolap
o hol

- 3,50 tn2

- 5,70 ITI
2

o kotlownia -3,90 n1-

o we - 2,10 1n2

o kuch11ia - 9,40 m
2

o schody - 2,20 1n2

o przedpok6j dzienny- 18,80 1n
2

o pok6j - 8,80 1n2

Razem - 55,00 m
2



• poddasze
0 hol -2,70 m2 /2,70 m

2
/

0 schody - 2,10 m
2

/2,10 1n2
/

0 pok6j - 8,30 m2 /I 0,70 1n2
/

0 pok6j - 10,00 m2 /1 3,30 1n2
/

0 pok6j -6,60 m2 /8,80 1n2
/

0 lazienka -2,90 m2 /4,90 1n2
/

Razem - 32,60 m2 
/42,50 m2

/

Powierzchnie poszczeg6lnych pomieszczeri obliczono 
konstrukcji"- bez uwzglt;dniania okladzin scian. 

Dane tecl111iczne: 

Powierzchnia zabudowy -68,301n2
• 

Powierzchnia uzytkowa - 87,601n2
• 

Powierzchnia techniczna lqcznie -97,50tn2
• 

Kubatura - - 382,50m3
• 

, 

5. SPOSOB WYCENY

. , 

z wyin1arow ,,w swietle 

Oszacowano wartosc rynkowq przedmiotu wyceny dla aktualnego sposobu 

uzytkowania (WR) przy zalozeniu, ze wartosc rynkowq nierucl101nosci stanowi 

szacunkowa kwota, jakcJ w dniu wyceny 1nozna uzyskac za nierucho1nosc w transakcji 

sprzedazy zawieranej na warunkach rynkowych pomit;dzy kupujqcy1n a sprzedajqcym, 

kt6rZ)' majcJ stanowczy zamiar zawarcia umowy, dzialajq z rozeznaniern i postt;pujq 

rozwaznie oraz nie znajdujq siy w sytuacji przymusowej. 

Poj«;cie szacunko,va k,vota 

Jest to cena wyrazona w pieniqdzu do zaplacenia za nieruchomosc w transakcji 

zawieranej na warunkach rynkowych, przy kt6rej obie strony dzialajq niezaleznie od 

siebie. Wartosc rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena osiqgalna na rynku na 

datt; wyceny. Jest to 11ajlepsza cena osiqgalna przez sprzedajqcego i najkorzystniejsza

cena osiqgalna przez kupujqcego. Szacunek ten wyklucza w szczeg6lnosci: cent; 

zawyzonq lub zanizonq przez jakiekolwiek szczeg6lne warunki lub okolicznosci (np. 

finansowanie), kt6re S<J 11ietypowe, umowy sprzedazy i najmu zwrotnego, szczeg61ne 

wynagrodzenia lub koncesje udzielone przez kogokolwiek zwiqzanego z transakcjq 

lub tez jakiekolwiek eleme11ty wartosci szczeg61nej (tzn. uwzglt;dniajqcej cechy 

nierucho1nosci, kt6re posiadajc} specyficznq wartosc dla konkretnego nabywcy). Uzyte 

tu pojt;cie ,,na warunkach rynkowych" oznacza, ze uplynctl odpowiedni okres 
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