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OPERAT SZACUNKOWY 

ZAWIERAJĄCA OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

 Nr ewidencyjny działki 132,143. 

Położone w miejscowość Kraków-Krowodrza, Obręb 13. 
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                                                                                                      Rzeczoznawca majątkowy 

                                                                                            Nr uprawnień 4758 

 

Kraków, 8 maj 2019 r. 
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II. Część szczegółowa opracowania 

Opis szczegółowy przedmiotu opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest działka nr 132 o powierzchni 0,4675 ha, grunty kategorii N-

nieużytki i RII-grunty orne. Działka o nieregularnym kształcie, nieużytkowana, porośnięta 

drobnym drzewostanem i krzewami. Grunt nierówny z uskokami. Bez dostępu do drogi 

publicznej. Działka nieuzbrojona.  

Przedmiotem opracowania jest działka nr 143 o powierzchni 0,0942 ha, grunty kategorii RII-

RIIIa grunty orne. Działka o nieregularnym kształcie, nieużytkowana , porośnięta drobnym 

drzewostanem i krzewami. Grunt nierówny z uskokami. Bez dostępu do drogi publicznej. 

Działka nieuzbrojona.  
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Stan Prawny  

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

KR1P/00223216/1 

 Teren nie jest objęty rejestrem zabytków, położony w strefie nadzoru 

archeologicznego. 

 Autor nie posiada żadnych informacji dotyczących skażeń przedmiotowej 

nieruchomości. Wycenę sporządzono przy założeniu, że nieruchomość 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". 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

UCHWAŁA NR XXI/234/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WZGÓRZE ŚW. 

BRONISŁAWY II" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

NR 384, poz. 3387 z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

 

Plan obowiązuje od dnia 4 września 2011 r. 

Działki nr 132 i 143 położne są w terenach oznaczonych, jako ZPo.3 obszar ogrodów, zieleni 

towarzyszących obiektom budowlanym i stanowiska archeologicznego. 
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III. Wynik końcowy wyceny  

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej; Działka nr 132 

W= 321 400 zł 

Słownie; Trzysta dwadzieścia jeden tysięcy  czterysta złotych. 

 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej; Działka nr 143 

W= 39 200  zł 

Słownie; trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych. 

Tak określona wartość możliwa jest do osiągnięcia na rynku nieruchomości. Przyjęto 

powyższą wartość nieruchomości przy założeniu, że, strony mają stanowczy zamiar zawarcia 

umowy, są od siebie niezależne, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie, nie znajdują 

się w sytuacji przymusowej, oraz upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na 

rynku. 
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IV.KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

 

1. Klauzule ogólne 

 Niniejszy operat szacunkowy sporządzono zgodnie z przepisami prawa w 

zakresie wyceny nieruchomości i standardami zawodowymi rzeczoznawców 

majątkowych. 

 Ustalona wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje podatków i opłat, jakie 

potencjalny nabywca nieruchomości będzie musiał zapłacić w związku z jej 

nabyciem. 

 

2. Zastrzeżenia w zakresie wykorzystania operatu 

 Operat ten może być wykorzystany tylko do celu zapisanego w punkcie I.3 -„Cel 

wyceny” niniejszego opracowania. 

 Operat ten nie może być publikowany w całości ani w części, jak również nie może 

być udostępniany osobom trzecim bez uzgodnienia z autorem operatu. 

 

3. Klauzule ograniczające odpowiedzialność  rzeczoznawcy 

 Wyłącza się odpowiedzialność  rzeczoznawcy za ukryte wady prawne i fizyczne 

wycenianej nieruchomości, których rzeczoznawca nie mógł zidentyfikować na 

podstawie uzyskanej dokumentacji technicznej i prawnej. 

 Wyklucza się odpowiedzialność  rzeczoznawcy wobec osób trzecich, w 

szczególności z tytułu wykorzystania operatu w innym celu aniżeli został on 

sporządzony 

 

 

 

 

 

 

 


