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określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej,  
położonej przy ul. Krakowskiej 81 w Brzozówce, gm. Zielonki,  

objętej KW nr KR1P/00340919/5, składającej się z działki ew. nr 11/25 o pow. 1999m2, 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w częściowym stanie 

deweloperskim oraz budynkiem gospodarczym zaadaptowanym na cele mieszkalne. 
 

Ww. księgę wieczystą prowadzi  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza  
IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
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WYCIĄG Z OPINII 
RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa zabudowana 

ADRES Brzozówka, gm. Zielonki, ul. Krakowska 81 

OBRĘB Brzozówka obręb nr 0004 

RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności  

KSIĘGI WIECZYSTE KR1P/00340919/5: działka nr 11/25 

OKREŚLENIE OSOBY, KTÓREJ PRZYSŁUGUJĄ PRAWA 
DO NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel: 
Konrad Łodziński s. Mariana i Marii  

OBCIĄŻENIA 
Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń prawnych i majątkowych (badania KW przeprowadzono dnia 24 marca 2020r. –
protokół załączono do opracowania.)  

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI 
Działka ew. nr 11/25 zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi. Działka w całości ogrodzona, od strony północnej reprezentacyjnym ogrodzeniem obłożonym 
kamieniem z wypełnieniem ze sztachet drewnianych a z pozostałych stron siatką stalową na podmurówce.  Z uwagi na naturalny spadek terenu działki w kierunku 
południowo-zachodnim – północno wschodnia część działki została „nadbudowana” i wypłaszczona poprzez wykonanie murów oporowych i nawiezieniem mas 
ziemnych. Mury oporowe obłożone kamieniem naturalnym tworzą spójną całość z kamiennymi akcentami na elewacji budynku mieszkalnego.  Kamień naturalny 
zastosowano także do zagospodarowania ogrodu i elementów małej architektury.  
Teren pomiędzy budynkami oraz wokół budynków został wykorytowany i utwardzony tłuczniem- aktualnie brak położonej warstwy kostki brukowej. Na działce 
znajdują się liczne nasadzenia ozdobne – zaprojektowane w sposób przemyślany i utrzymane w dobrym stanie. Część zachodnia działki zagospodarowana głównie 
trawnikiem. 

OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO  

Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 212,56 m2 (suma powierzchni pomieszczeń parteru i poddasza) 
Budynek mieszkalny, jednorodzinny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Budynek założony na planie prostokąta z dwoma ryzalitami od strony frontowej i 
ogrodowej. Dom kryty dachem dwuspadowym na konstrukcji drewnianej o poszyciu z dachówki. 
Obiekt wzniesiony prawdopodobnie w roku 2008, aktualnie w częściowym stanie deweloperskim na kondygnacji parteru i poddasza, gdzie rozprowadzono 
instalację, wykonano tynki oraz wylewki. 
Piwnice w stanie surowym z częściowo rozprowadzonymi instalacjami. 
Obiekt mocno zawilgocony w kondygnacji piwnic – skutek podciekających wód gruntowych. Zgodnie z oświadczeniem Dłużnika- kondygnacja piwnic pomimo 
wykonanych odwodnień nadal podmaka. 
Budynek ocieplony w systemie lekkim bez warstwy końcowej elewacji. 

OPIS BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZAADAPTOWANEGO NA CELE MIESZKALNE  

Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 167,76 m2 (suma powierzchni pomieszczeń parteru i poddasza) 
Budynek zgodnie z projektem zaprojektowany jako budynek gospodarczy z przeznaczeniem na składanie płodów rolnych oraz garażowaniem maszyn. 
Aktualnie parter budynku stanowi garaż trzystanowiskowy a poddasze zostało zaadaptowane na cele mieszkalne.  
Dostęp do parteru poprzez trzy elektrycznie sterowane bramy garażowe. Mieszkanie na poddaszu dostępne z klatki schodowej od strony północnej budynku.  
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z poszyciem dachówką. 
Klatka schodowa zapewniająca komunikację pionową w obiekcie została wzniesiona w technologii drewnianej; schody drewniane. 
Na parterze w pomieszczeniach garażowych na podłogach położono terakotę, ściany tynkowane tradycyjnie i malowane, częściowo obłożone glazurą. 
Na kondygnacji parteru posadowiony jest gazowy kocioł dwufunkcyjny zapewniający ogrzewanie obiektu oraz zmiękczacz wody.  
Poddasze składa się z centralnego salony otwartego na kuchnię, łazienki oraz dwóch pokoi.  
Na podłogach pomieszczeń panele podłogowe dobrej jakości oraz terakota (w zależności od przeznaczenia pomieszczeń). Łazienka wykończona terakotą oraz 
glazurą. Ściany pomieszczeń malowane emulsyjnie, tapetowane oraz obłożone okładziną kamienną. 
Ogółem budynek wykończony z zastosowaniem materiałów dobrej jakości, utrzymany w dobrym stanie technicznym. 

CEL 
WYCENY: 

 

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wg stanu na dzień 
oględzin oraz poziomu cen na datę wyceny - dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez 
Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -  Krowodrzy. 

OSZACOWANE WARTOŚCI RYNKOWE: 
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brzozówka, gm. 
Zielonki, składającej się z działki ew. nr. 11/25

 
(obj. KW nr KR1P/00340919/5) zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym w częściowym stanie deweloperskim oraz budynkiem gospodarczym 

zaadaptowanym na cele mieszkalne, wg stanu na dzień oględzin: 
-bez uwzględniania prawa dożywocia: 

933 379 zł 
Słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 

 

-z uwzględnieniem prawa dożywocia: 

189 120 zł 
Słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych 

 

Wartość obciążenia z tytułu nieodpłatnej dożywotniej służebność osobistej, wynosi: 744 259 zł.  

DATA, na którą określono wartość nieruchomości (POZIOM CEN): 24 MARCA 2020 R.  

DATA, na którą określono STAN nieruchomości : 2 MARCA 2020 R. 
 

AUTOR: 
 

 
 

DATA SPORZĄDZENIA OPINII 24 marca 2020r. 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 
 

Przedmiotem opracowania jest nieruchomość gruntowa położona przy ul. Krakowskiej 81 
w miejscowości Brzozówka, gm. Zielonki - objęta KW nr KR1P/00340919/5, składająca się 
z działki ew. nr 11/25 o pow. 1999m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym w częściowym stanie deweloperskim oraz budynkiem gospodarczym 
zaadaptowanym na cele mieszkalne; 
 

Ww. księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 
Zakresem opracowania objęto określenie wartości rynkowej: 
 prawa własności nieruchomości objętej KW nr KR1P/00340919/5, składającej się z 

działki ew. nr 11/25 o pow. 1999m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym w częściowym stanie deweloperskim oraz budynkiem 
gospodarczym zaadaptowanym na cele mieszkalne 

 
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

Województwo Małopolskie 

Powiat Krakowski 

Jedn. ewidencyjna 120617_2 Zielonki 

Obręb 0004, Brzozówka 

Nr działki 11/25 

Powierzchnia  1999m2 

Księga wieczysta KR1P/00340919/5 

Właściciel  Konrad Łodziński s. Mariana i Marii 

 

1.2.  CEL WYCENY 
Celem niniejszej opinii jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości 
gruntowej, położonej w Brzozówce, gm. Zielonki, składającej się z działki ew. nr. 11/25, 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w częściowym stanie 
deweloperskim oraz budynkiem gospodarczym zaadaptowanym na cele mieszkalne, dla 
potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy 
Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy wg stanu na dzień oględzin oraz poziomu cen 
na dzień wyceny. 
 

1.3.  PODSTAWY WYCENY 
 

1.3.1.  PODSTAWY FORMALNE 
Podstawę formalną stanowi Postanowienie o sygn. akt KM 3263/15 i inne wydane 
przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy – 
Marcina Godynia. 
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1.3.2.  PODSTAWY MATERIALNO – PRAWNE 
- Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opracowano na podstawie t. j.  Dz. U. z 

2017 r. poz. 459, 933, 1132).  
- Ustawa Kodeks Postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (opracowano na 

podstawie t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1822, 1823, 1860, 1948, 2138, 2199, 2260, 2261, z 
2017 r. poz. 67, 85, 187, 768, 933, 1133, 1136, 1452, 1475, 1596, 1727, 1883, 2180). 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (opracowano na 
podstawie: t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 
1595.). 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. Nr 0, poz. 1509). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 176/1 z 2013 r.).  

 

1.4.  ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 
- Wizja lokalna na terenie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzona dnia 2 marca 2020r., 
- Badanie KW nr KR1P/00340919/5, przeprowadzone dnia 24 marca 2020 r.  
- Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla dz. nr 11/25 położonej w Brzozówce, gm. Zielonki, 

wydany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie WGKiK oraz kopia mapy ewidencyjnej, dnia 
03.03.2020r. 

- Kopia Decyzji nr AB.III-W-1-992/07 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na budowę – udostępniona przez Starostwo Powiatowe w Krakowie Filia w 
Węgrzcach WABIiR 

- Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego z dnia 6 czerwca 2017r. 
- Fragmenty dokumentacji techniczno-projektowej budynków posadowionych na działce ew. nr 

11/25 – udostępnione podczas oględzin 
- Protokół z oględzin przeprowadzonych w miejscu lokalizacji nieruchomości, 
- Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz niezabudowanych 

na podstawie dostępnych aktów notarialnych na terenie powiatu krakowskiego w okresie 
ostatnich lat, 

- Dokumentacja fotograficzna, 
- Własna baza danych oraz informacje uzyskane w czasopismach specjalistycznych i na stronach 

internetowych, 
- Analiza ofert biur pośrednictwa nieruchomości, informacji uzyskanych z biur notarialnych, 

banków, urzędów i deweloperów, 
  

 
1.5.  LITERATURA 
- Mieczysław Prystupa – Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego – 

omówienie standardu wraz z przykładami zadań. PFSRM Warszawa 2003r., 
- Elżbieta Mączyńska, Mieczysław Prystupa, Kazimierz Rygiel – Ile jest warta nieruchomość. 

POLTEXT Warszawa 2004r. 
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1.6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 
 

Data sporządzenia wyceny:    24 marca 2020 r. 
 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 24 marca 2020 r. 
 

Data, na którą określono i uwzględniono  
w wycenie stan przedmiotu wyceny:   2 marca 2020 r. 
 

Data dokonania oględzin nieruchomości:  2 marca 2020 r. 

 
2.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 

Stan prawny nieruchomości został ustalony na podstawie badania księgi wieczystej 
przeprowadzonego dnia 2 marca 2020r.  
Dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
Z uwagi na obszerność badanej księgi poniżej zaprezentowano informację skrótową – pełne 
badanie księgi wieczystej stanowią załącznik do opracowania. 
 

KR1P/00340919/5  

TYP KSIĘGI: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 
 

DZIAŁ I – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
Gmina: Zielonki 
Miejscowość: Brzozówka 
Dz. nr 11/25  
Sposób korzystania: R- grunty rolne 
Obszar: 0,1999 ha 
 

DZIAŁ I – SPIS PRAW 
1.Nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia mediów tj. 
instalacji i urządzeń wodociągowych, cieplnych, kanalizacyjnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych przez działki nr 11/12 oraz 11/26 od drogi 
oznaczonej numerem 234/1 całą szerokością działki, na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działki nr 11/25 
2.Nieodpłatna służebność przeprowadzenia mediów tj. instalacji i urządzeń 
wodociągowych, cieplnych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i 
teletechnicznych pasem szerokości 4m przez działki nr 11/22, 11/23 i 11/24 wzdłuż 
granicy z działkami numer: 13/3 i 13/4, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 
11/25 
3.Nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 11/15 od drogi 
oznaczonej nr 234//1 całą szerokością działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 
nr 11/25 
 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ: 
Konrad Łodziński s. Mariana i Marii 

 

DZIAŁ III – CIĘŻARY I OGRANICZENIA 
-wzmianka REP.C./KOMO/69313/17; 
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-ograniczone prawo rzeczowe: prawo dożywotniej służebności mieszkania w 
budynkach usytuowanych na działce nr 11/25 o pow. 0,1999ha, położonej w 
Brzozówce, gm. Zielonki, polegające na prawie korzystania przez uprawnioną z całych 
tych budynków – na rzecz: Monika Elżbieta Prochownik-Łodzińska c. Lucjana i 
Stanisławy; pesel 73071510183; 
-ostrzeżenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego 
-liczne wpisy dotyczące przyłączeń postępowań egzekucyjnych 

 

 DZIAŁ IV – HIPOTEKI: 
-liczne hipoteki 

 

Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń majątkowych i 

prawnych. 

 
2.1. STAN RZECZY 

Szczegółowych ustaleń stanu nieruchomości dokonano podczas przeprowadzonej 
wizji lokalnej w dniu 3 marca 2020r. na przedmiotowej nieruchomości. 

 

► RODZAJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WYCENY: 
Nieruchomość objęta zakresem wyceny składa się z następujących składników: 
 

 działka ew. nr. 11/25 o pow. 0,1999 ha (obj. KW nr KR1P/00340919/5), 

 posadowionych na niej budynków mieszkalnych wraz z pozostałym 
zagospodarowaniem terenu 
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► POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ: 
 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:  
 

 
 
 

CHARAKTERYSTYKA GMINY: 
Gmina Zielonki leży w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy oraz w otulinie 

Ojcowskiego Parku Narodowego pomiędzy malowniczymi pagórkami a Krakowem, z 
którym sąsiaduje bezpośrednio od południa. Jest najbliżej położoną od centrum Krakowa 
gminą województwa małopolskiego – zaledwie 6km w linii prostej. W skład gminy Zielonki 
wchodzi 19 sołectw: Batowice, Bibice, Bosutów – Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, 
Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, 
Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Wola Zachariaszowska, Węgrzce, 
Zielonki i Osiedle Łokietka.  
Gmina Zielonki, posiada doskonałe warunki glebowe i klimatyczne dla rozwoju rolnictwa. 
Atrakcyjne położenie i struktura gminy przyciąga coraz więcej nowych mieszkańców 
dlatego mówi się o gminie, że jest „zieloną sypialnią wielkiego Krakowa”. Jednym z 
głównych powodów tak wysokiej pozycji gminy Zielonki na rynku mieszkaniowym są 
inwestycje infrastrukturalne. Znaczna część tych środków wydawana jest na inwestycje z 
zakresu ochrony środowiska – budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni, rozbudowę 
sieci wodociągowych. Mają one szczególne znaczenie ze względu na położenie gminy na 
obszarach chronionych, w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy oraz Ojcowskiego Parku 
Narodowego, a także ze względu na szybki rozwój mieszkalnictwa i stały wzrost liczby 
podmiotów gospodarczych.  
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Oprócz dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, duże znaczenie przykłada się tu do 
rozwoju infrastruktury społecznej. Na terenie gminy Zielonki silnie rozwinięty jest sektor 
prywatnej przedsiębiorczości, działa tu ponad 1200 podmiotów gospodarczych, głównie z 
sektora usług. Nadal spora część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa – rozwija się tu 
głównie produkcja warzywniczo-sadownicza oraz roślin ozdobnych, prowadzona przez 
małe gospodarstwa rodzinne. Coraz częściej jednak głównym źródłem utrzymania 
mieszkańców staje się praca poza gospodarstwem rolnym. 
 

Lokalizacja miejscowości Brzozówka na planie gm. Zielonki: 
 

 
 
LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot opracowania położona jest w miejscowości 
Brzozówka, gm. Zielonki.  
Brzozówka -wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie 
krakowskim, w gminie Zielonki. W latach 1975-1998 miejscowość należała 
administracyjnie do województwa krakowskiego. Miejscowość położona jest w 
południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w otulinie Ojcowskiego Parku 
Narodowego.  
W Brzozówce mieści się ośrodek zdrowia do którego należą miejscowości takie jak 
Przybysławice, Owczary, Korzkiew, Grębynice itp. W Brzozówce znajduje się również: tzw. 
świetlica do spędzania wolnego czasu, sklepy (usytuowane niedaleko centrum wsi), 
boisko i apteka. 
Szczegółowo przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części miejscowości 
w niewielkiej odległości od granicy administracyjnej Zielonek, na terenie kameralnego 
osiedla domów jednorodzinnych usytuowanego po zachodniej stronie ulicy Krakowskiej 
(DW794).  
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Odległości od centrum miejscowości Brzozówka wynosi około 800m. Odległość od 
centrum Krakowa w linii prostej wynosi około 13km. 
 
Poniżej mapa miejscowości z zaznaczoną lokalizacją działki ew. nr 11/25: 
 

 
 
OTOCZENIE DZIAŁKI, STAN USŁUG I ZAPLECZA BYTOWEGO: 
 

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości znajduje się: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz rozległe tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo i 
zadrzewione.  
Stan usług i zaplecza bytowego rozwinięty w stopniu zadowalającym, w miejscowości 
znajdują się punkty handlowo – usługowe zaspokajające podstawowe potrzeby 
gospodarstwa domowego.  Większa ilość punktów handlowo – usługowych oraz obiekty 
użyteczności publicznej znajdują się w Zielonkach stanowiących centrum gminy.  
Odległość od centrum Krakowa wynosi około 13km (w linii prostej). 
W sąsiedztwie nie znajdują się żadne obiekty mogące negatywnie wpływać na środowisko 
i stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.   
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Poniżej przedmiotowa nieruchomość – widok z lotu ptaka: 
 

 
 
 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA: 
 

Do Brzozówki można dojechać liniami obsługiwanymi przez MPK Kraków. Przez 
miejscowość kursuje również dobrze zorganizowana sieć przewoźników prywatnych.  
 

 

Źródło: http://kmkrakow.atlaskolejowy.net/ 
 
 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejskie_Przedsi%C4%99biorstwo_Komunikacyjne_w_Krakowie


Brzozówka, gm. Zielonki, ul. Krakowska 81                             KM 3263/15 i inne 

Autor:  Strona: 11/40 

mgr inż. Paweł Pomarański 

DOSTĘPNOŚĆ INDYWIDUALNA: 
 

Zgodnie z zapisami w Dziale I-Sp KW nr KR1P/00340919/5 działka ew. nr 11/25 posiada 
dostęp do drogi publicznej poprzez nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu przez 
działki ew. nr 11/12, 11/26 oraz 11/15. 
Wjazd na teren działki ew. nr 11/25 wykształcono z działki ew. nr 11/36, po której brak 
ustanowionej służebności przejazdu i przechodu. 
Celem zapewnienia wjazdu na teren działki zgodnie ze szlakiem służebności konieczne 
jest wykształcenie nowego wjazdu od strony północno-wschodniej. 
 

 
 
► UKSZTAŁTOWANIE TERENU DZIAŁEK: 
 
Działka ew. nr 11/25 posiada 
kształt czworoboku zwężającego 
się od strony zachodniej. Teren 
nachylony w kierunku 
południowo-zachodnim. 

 
 

 
 

Wykształcony wjazd na teren działki 
ew. nr 11/25 – poza szlakiem 

służebnym ujawnionym w księdze 
wieczystej 

Wjazd do wykształcenia celem 
zapewnienia dostępu zgodnego ze 

szlakiem służebności ujawnionym w 
księdze wieczystej 
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Rzeczoznawca nie posiada żadnych informacji dotyczących skażeń przedmiotowej działki. Wycenę 
sporządzono przy założeniu, że działka wolna jest od jakichkolwiek skażeń chemicznych czy biologicznych lub 
innych zanieczyszczeń mogących stanowić naruszenie obowiązującego prawa, w tym polskich norm i 
przepisów techniczno- budowlanych, albo mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i 
bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska naturalnego, a ponadto nie występuję obowiązek rekultywacji 
Nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”. 

 
► OZNACZENIE WG EWIDENCJI GRUNTÓW: 

 

Województwo Małopolskie 

Powiat Krakowski 

Jedn. Ewidencyjna 120617_2 Zielonki 

Obręb 0004 Brzozówka 

Nr działki 11/25 

Powierzchnia  0,1999ha 

Użytek B 

Księga wieczysta KR1P/00340919/5 

Adres lub położenie Ul. Krakowska 81 

Właściciel działki nr 11/25: Łodziński Konrad s. Mariana i Marii 
Stan na 3 marca 2020r. 

 
► WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
Nieruchomość uzbrojona w sieci: 
-sieć energetyczna 
-sieć wodociągowa 
-siec gazociągowa 
-na działce 11/25 znajduje się zbiornik szamba 
 

Uwaga: zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Dłużnika podczas oględzin 
nieruchomości, na działce ew. nr 11/25 (w jej zachodniej części) znajduje się dół chłonny 
na wodę opadową z wewnętrznej drogi osiedlowej w sposób istotny ograniczający 
możliwości zagospodarowania zachodniej części działki nr 11/25.  

 
► PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
Przedmiotowe nieruchomości położone w miejscowości Brzozówka, gm. Zielonki znajdują 
się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zielonki zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XL/43/2006 z dnia 3 sierpnia 
2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
gminy Zielonki nr 15 w granicach administracyjnych miejscowości Brzozówka 
Korzkiewska. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 

 Działka nr 11/25 znajdują się w całości w terenach gospodarki rolnej prowadzonej na 
gruntach rolnych, łąkach, pastwiskach, sadach z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej 
na działkach siedliskowych - o symbolu RS; 
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Poniżej fragment mapy planu zagospodarowania przestrzennego z zaznaczoną lokalizacją 
przedmiotowej działki: 

 

 
Legenda: 
 

 
 
 
► STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI: 
 

Działka ew. nr 11/25 zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi, które szerzej zostały 
opisane w dalszej części opracowania. 
Działka w całości ogrodzona, od strony północnej reprezentacyjnym ogrodzeniem 
obłożonym kamieniem z wypełnieniem ze sztachet drewnianych a z pozostałych stron 
siatką stalową na podmurówce. 
Z uwagi na naturalny spadek terenu działki w kierunku południowo-zachodnim – 
północno wschodnia część działki została „nadbudowana” i wypłaszczona poprzez 
wykonanie murów oporowych i nawiezieniem mas ziemnych. Mury oporowe obłożone 
kamieniem naturalnym tworzą spójną całość z kamiennymi akcentami na elewacji 
budynku mieszkalnego.   
Kamień naturalny zastosowano także do zagospodarowania ogrodu i elementów małej 
architektury. 
Teren pomiędzy budynkami oraz wokół budynków został wykorytowany i utwardzony 
tłuczniem- aktualnie brak położonej warstwy kostki brukowej. 
Na działce znajdują się liczne nasadzenia ozdobne – zaprojektowane w sposób 
przemyślany i utrzymane w dobrym stanie. 
Część zachodnia działki zagospodarowana głównie trawnikiem. 
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Poniżej zdjęcia przedstawiające zagospodarowanie terenu: 
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2.2. OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO  

 

  
 
► PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE: 
Ilość kondygnacji mieszkalnych:             2 (parter i poddasze)  
Podpiwniczenie:                                         tak – 123,22 m2 
Zabudowa:                                                                     wolnostojąca 
 

Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 212,56 m2 (suma powierzchni pomieszczeń parteru i 

poddasza) 
 

► CHARAKTERYSTYKA: 
 

 Budynek mieszkalny, jednorodzinny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. 
Budynek założony na planie prostokąta z dwoma ryzalitami od strony frontowej i 
ogrodowej. Dom kryty dachem dwuspadowym na konstrukcji drewnianej o poszyciu z 
dachówki. 
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Obiekt wzniesiony prawdopodobnie w roku 2008, aktualnie w częściowym stanie 
deweloperskim na kondygnacji parteru i poddasza, gdzie rozprowadzono instalację, 
wykonano tynki oraz wylewki. 
Piwnice w stanie surowym z częściowo rozprowadzonymi instalacjami. 
Obiekt mocno zawilgocony w kondygnacji piwnic – skutek podciekających wód 
gruntowych. Zgodnie z oświadczeniem Dłużnika- kondygnacja piwnic pomimo 
wykonanych odwodnień nadal podmaka. 
Budynek ocieplony w systemie lekkim bez warstwy końcowej elewacji. 
W trzech oknach na parterze oraz trzech piwnicznych nastąpiło rozszczelnienie zestawów 
szybowych. 
 

Rozwiązania konstrukcyjne- zgodnie z projektem: 

RODZAJ CECHY OPIS 
Rodzaj budynku ze wzg. na 
podst. funkcję użytkową 

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej 

Dach Konstrukcja drewniana o poszyciu z dachówki 

Stropy Żelbetowe 

Posadzki Częściowo wykonane wylewki 

Tynki Tradycyjne, na poddaszu G-K; w piwnicach- brak 

Wykończenie ścian 
wewnętrznych 

- 

Stolarka Okienna zespolona, 

Instalacje  Rozprowadzone: wod-kan, elektryczna, częściowo centralnego 
ogrzewania 

Ilość kondygnacji  2 (parter i poddasze użytkowe) 

Podpiwniczenie  tak 

 
► SPOSÓB I WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ UTRZYMANIA  

Budynek mieszkalny jednorodzinny przeznaczony na cele mieszkalne. Obiekt wymaga 
prac wykończeniowych oraz wykonania prac odwodnieniowych mających na celu 
osuszenie kondygnacji piwnic. 

 
►  ZGODNOŚĆ WZNIESIENIA BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO: 

Budynek wzniesiony na podstawie Decyzji nr AB.III-W-1-992/07 wydanej dnia 10 
sierpnia 2007r. przez Starostę Krakowskiego – zatwierdzającej projekt budowlany i 
udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego „Budynek 
mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, gazu, energii 
elektrycznej oraz budynku gospodarczego w ramach siedliska dla rolnika – na działce 
nr 11/25 w miejscowości Brzozówka, gm. Zielonki”. 
 
Zgodnie z informacją udzieloną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
dla powiatu krakowskiego-ziemskiego w Krakowie (pismem z dnia 06.06.2017r. ,znak: 
PINB-0718/53/4232/17): 
-PINB po wnikliwej analizie prowadzonych rejestrów nie stwierdził aby w organie 
nadzoru budowlanego złożone zostało zgłoszenie zakończenia budynku mieszkalnego 
oraz budynku gospodarczego na działce 11/25 w miejscowości Brzozówka, gm. 
Zielonki. 
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W wycenie założono pełną zgodność wzniesienia budynku z przepisami obowiązującego 
prawa. 
W trakcie sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji komorniczej na nabywcę nie 
przechodzą prawa do dokumentacji techniczno-projektowej ani decyzja pozwolenia na 
budowę/przyjęcia do użytkowania. 

 
► STAN TECHNICZNY I STOPIEŃ ZUŻYCIA: 

o Zużycie funkcjonalne 
Obiekt pełni funkcję mieszkalną, typowa architektura. Zużycie funkcjonalne - 0%. 

o Zużycie środowiskowe 
W otoczeniu obiektu nie nastąpiły żadne zmiany mogące obniżyć jego walory 
użytkowe, wartość tego zużycia przyjęto jako zerowe. 

o Zużycie techniczne 
W wyniku oględzin oceniono stan techniczny wszystkich elementów obiektu jako 
dobry z wyłączeniem podmakającej kondygnacji piwnic –wartość tego zużycia 
przyjęto na poziomie około 20-25%. 

 
 

2.3. OPIS BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZAADAPTOWANEGO NA CELE MIESZKALNE  

 

 

 
 
► PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE: 
Ilość kondygnacji mieszkalnych:             2 (parter i poddasze)  
Podpiwniczenie:                                         tak – 123,22 m2 
Zabudowa:                                                  wolnostojąca 
 

Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 167,76 m2 (suma powierzchni pomieszczeń parteru i 

poddasza) 
 

► CHARAKTERYSTYKA: 
 

 Budynek zgodnie z projektem zaprojektowany jako budynek gospodarczy z 
przeznaczeniem na składanie płodów rolnych oraz garażowaniem maszyn. 
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Aktualnie parter budynku stanowi garaż trzystanowiskowy a poddasze zostało 
zaadaptowane na cele mieszkalne. 
Dostęp do parteru poprzez trzy elektrycznie sterowane bramy garażowe. Mieszkanie na 
poddaszu dostępne z klatki schodowej od strony północnej budynku. 
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, kryty dachem dwuspadowym 
o konstrukcji drewnianej z poszyciem dachówką. 
Klatka schodowa zapewniająca komunikację pionową w obiekcie została wzniesiona w 
technologii drewnianej; schody drewniane. 
Na parterze w pomieszczeniach garażowych na podłogach położono terakotę, ściany 
tynkowane tradycyjnie i malowane, częściowo obłożone glazurą. 
Na kondygnacji parteru posadowiony jest gazowy kocioł dwufunkcyjny zapewniający 
ogrzewanie obiektu oraz zmiękczacz wody. 
Poddasze składa się z centralnego salony otwartego na kuchnię, łazienki oraz dwóch 
pokoi.  
Na podłogach pomieszczeń panele podłogowe dobrej jakości oraz terakota (w zależności 
od przeznaczenia pomieszczeń). Łazienka wykończona terakotą oraz glazurą. Ściany 
pomieszczeń malowane emulsyjnie, tapetowane oraz obłożone okładziną kamienną. 
Ogółem budynek wykończony z zastosowaniem materiałów dobrej jakości, utrzymany w 
dobrym stanie technicznym.  
W czterech oknach budynku nastąpiło rozszczelnienie zestawów szybowych. 
 

Rozwiązania konstrukcyjne- zgodnie z projektem: 

RODZAJ CECHY OPIS 
Rodzaj budynku ze wzg. na 
podst. funkcję użytkową 

Budynek gospodarczy zaadaptowany na cele mieszkalne, 
zabudowa wolnostojąca 

Dach Konstrukcja drewniana o poszyciu z dachówki 

Stropy Żelbetowe 

Posadzki Terakota, panele 

Tynki Tradycyjne i G-K 

Wykończenie ścian 
wewnętrznych 

Powłoki malarskie, glazura, tapeta, kamień 

Stolarka Okienna zespolona, drzwiowa 

Instalacje  Wod-kan, c.o. c.u.w. elektryczna, gazowa 

Ilość kondygnacji  2 (parter i poddasze użytkowe) 

Podpiwniczenie  - 

 
► SPOSÓB I WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ UTRZYMANIA  

Budynek gospodarczy zaadaptowany na cele mieszkalne. Obiekt w dobrym stanie 
technicznym, wykończony z zastosowaniem materiałów dobrej jakości. 

 
►  ZGODNOŚĆ WZNIESIENIA BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO: 

Budynek wzniesiony na podstawie Decyzji nr AB.III-W-1-992/07 wydanej dnia 10 
sierpnia 2007r. przez Starostę Krakowskiego – zatwierdzającej projekt budowlany i 
udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego „Budynek 
mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, gazu, energii 
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elektrycznej oraz budynku gospodarczego w ramach siedliska dla rolnika – na działce 
nr 11/25 w miejscowości Brzozówka, gm. Zielonki”. 
 
Zgodnie z informacją udzieloną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
dla powiatu krakowskiego-ziemskiego w Krakowie (pismem z dnia 06.06.2017r. ,znak: 
PINB-0718/53/4232/17): 
-PINB po wnikliwej analizie prowadzonych rejestrów nie stwierdził aby w organie 
nadzoru budowlanego złożone zostało zgłoszenie zakończenia budynku mieszkalnego 
oraz budynku gospodarczego na działce 11/25 w miejscowości Brzozówka, gm. 
Zielonki. 
 
 

W wycenie założono pełną zgodność wzniesienia i użytkowania budynku z przepisami 
obowiązującego prawa. 
W trakcie sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji komorniczej na nabywcę nie 
przechodzą prawa do dokumentacji techniczno-projektowej ani decyzja pozwolenia na 
budowę/przyjęcia do użytkowania. 
 
 
► STAN TECHNICZNY I STOPIEŃ ZUŻYCIA: 

o Zużycie funkcjonalne 
Obiekt pełni funkcję mieszkalną, cały parter o funkcji garażowej. Zużycie 
funkcjonalne - 25%. 

o Zużycie środowiskowe 
W otoczeniu obiektu nie nastąpiły żadne zmiany mogące obniżyć jego walory 
użytkowe, wartość tego zużycia przyjęto jako zerowe. 

o Zużycie techniczne 
W wyniku oględzin oceniono stan techniczny wszystkich elementów obiektu jako 
bardzo dobry – wartość tego zużycia przyjęto na poziomie około 15-20%. 
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