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                         EGZ. NR 1 

 N K O W Y 



 

WYCIĄG 
z operatu szacunkowego 

Opis nieruchomości 

Odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 66 o pow. użytkowej 

197,46 m2, składającego się z salonu z kuchnią i jadalnią, 3 pokoi, 

2 łazienek, pralni i 2 halli. Do lokalu przylega loggia. Lokal usytuowany jest 

na 6 piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami 

w Warszawie, dzielnicy Śródmieście, przy ul. Grzybowskiej 12/14. 

Udział 1/146 we współwłasności lokalu niemieszkalnego garażu z prawem 

wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 85. 

 

Budynek z 2003 r. Stan techniczny budynku dobry, standard lokalu 

dobry/średni. 

 

Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest  KW nr WA4M/00385825/6. 

Dla lokalu niemieszkalnego garażu prowadzona jest  

KW nr WA4M/00425674/5. 

 Cel wyceny 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa odrębnej własności 

lokalu mieszkalnego oraz udziału we współwłasności lokalu garażowego 

z prawem do korzystania z miejsca postojowego dla potrzeb postępowania 

upadłościowego. 

Oszacowana wartość 

rynkowa nieruchomości 

Wartość lokalu mieszkalnego wynosi: 

  2 334 000 zł 
słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych 

co odpowiada:   11 820 zł/m
2

 pow. użytkowej 

Wartość miejsca postojowego wynosi: 

  42 000 zł  

słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 

Data sporządzenia operatu 

szacunkowego 
6 maja 2020 r. 

Data, na którą określono 

stan i wartość 
20 kwietnia 2020 r. 

Autor operatu 

dr inż. Sylwia Garbarczyk-Walus 

Rzeczoznawca majątkowy 

Nr uprawnień 5266 

Pieczęć i podpis 

rzeczoznawcy majątkowego 
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1. Określenie przedmiotu i zakresu wyceny 

1.1.  Przedmiot wyceny 

Przedmiotem wyceny jest prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 66 o powierzchni 
użytkowej 197,46 m2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami, w Warszawie, 
dzielnicy Śródmieście, przy ul. Grzybowskiej 12/14, łącznie z udziałem wynoszącym 19746/1357149 
w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do 
użytku właścicieli lokali. 

Udział 1/146 we współwłasności lokalu niemieszkalnego U-O – garażu położonego przy 
ul. Grzybowskiej 12/14 w Warszawie z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 85. 

Dla lokalu mieszkalnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA4M/00385825/6. 

Dla lokalu niemieszkalnego - garażu w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, 
X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA4M/00425674/5. 

 
1.2.  Zakres wyceny 

Zakres wyceny obejmuje: 
- określenie wartości rynkowej prawa własności lokalu mieszkalnego nr 66 o powierzchni użytkowej 
197,46 m2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami, w Warszawie, dzielnicy 
Śródmieście, przy ul. Grzybowskiej 12/14, łącznie z udziałem wynoszącym 19746/1357149 w nieruchomości 
wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali, 
- określenie wartości rynkowej udziału 1/146 we współwłasności lokalu niemieszkalnego U-O – garażu 
położonego przy ul. Grzybowskiej 12/14 w Warszawie z prawem wyłącznego korzystania z miejsca 
postojowego nr 85. 

 

2. Określenie celu wyceny 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz 
udziału we współwłasności lokalu garażowego z prawem do korzystania z miejsca postojowego dla potrzeb 
postępowania upadłościowego. 

 

3. Określenie podstaw opracowania operatu szacunkowego 

3.1.  Podstawa formalna 

Podstawę formalną stanowi umowa nr 26/2020 o sporządzenie operatu szacunkowego z dnia 
28 kwietnia 2020 r. zawarta pomiędzy Panem Pawłem Lewandowskim, prowadzącym działalność gospodarczą 
pod firmą Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Paweł Lewandowski a Sylwią Garbarczyk-
Walus, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Sylwia 
Garbarczyk-Walus. 

 

3.2.  Podstawy prawne i uwarunkowania 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 284 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 498 tekst jednolity 
z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 532 tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami), 
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 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2020 poz. 139 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2019 poz. 2204 tekst jednolity 
z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 
293 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 

 
Innych szczegółowych uwarunkowań dla przedmiotowej wyceny brak. 

 
3.3.  Podstawy metodologiczne 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW). 

 „Przykłady wycen nieruchomości” praca zbiorowa, wyd. IDM, Warszawa 2011 r. 
 „System, zasady, procedury wyceny nieruchomości”, R. Cymerman i A. Hopfer, wyd. PFSRM, 

Warszawa 2012r. 

 
3.4.  Źródła danych merytorycznych 

 Księga Wieczysta KW nr WA4M/00385825/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-
Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych (wydruk z Podsystemu Dostępu do Centralnej 
Bazy Danych Ksiąg Wieczystych z dnia 6 maja 2020 r.). 

 Księga Wieczysta KW nr WA4M/00425674/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-
Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych (wgląd do Podsystemu Dostępu do Centralnej 
Bazy Danych Ksiąg Wieczystych z dnia 6 maja 2020 r.). 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy zatwierdzone 
Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r. z późniejszymi zmianami. 

 Informacje o lokalnym rynku nieruchomości oraz aktualnych cenach rynkowych sprzedaży i wynajmu 
gruntów, budynków i lokali (w tym także aktów notarialnych) oraz dane dotyczące transakcji 
porównywalnych nieruchomości uzyskane z: 

- Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy, 

- agencji pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, 
- publikacji tematycznych i prasy lokalnej, 

- informacji zgromadzonych we własnym zakresie. 

 Oględziny nieruchomości oraz wywiad terenowy. 
 

4. Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego 

Data sporządzenia wyceny: 6 maja 2020 r. 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 20 kwietnia 2020 r. 

Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny: 20 kwietnia 2020 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 5 maja 2020 r. 

 

5. Opis i określenie stanu nieruchomości 

5.1.  Stan prawny nieruchomości 

Dla lokalu mieszkalnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA4M/00385825/6. 
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Stan według KW nr WA4M/00385825/6 
Dane na podstawie wglądu do Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych  

Ksiąg Wieczystych dnia 6 maja 2020 r. 
 

LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Dział I-O - „OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI” 
Położenie: 

województwo mazowieckie 
powiat m.st. Warszawa 

gmina m.st. Warszawa 
miejscowość Warszawa 

dzielnica Śródmieście 

lokal: 
lokal mieszkalny nr 66, położony w budynku przy ul. Grzybowskiej 12/14 

składający się z: 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek, 2 wc, 3 garderób, ogrodu zimowego, 2 halli, jadalni, spiżarni, 
toaletki i pom. gospodarczego 

położony na 7 kondygnacji 

pow. użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pom. przynależnych: 197,4600 m2 
Wzmianki: Brak wpisu 

 
Dział I-SP - „SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ” 

wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części 
budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali: 19746/1357149 
Wzmianki: Brak wpisu 

 
Dział II - „WŁASNOŚĆ” 

Sławomir Andrzej Horbaczewski   udział 1/1 
Wzmianki: Brak wpisu 

 

Dział III - „PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA” 
Brak wpisu 

Wzmianki: Brak wpisu 
 

Dział IV - „HIPOTEKA” 

Hipoteka umowna kaucyjna 2 615 438,93 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem 
93/100) CHF na rzecz Noble Bank Spółka Akcyjna Oddział Specjalistyczny Metrobanku w Warszawie. 

Kredyt został udzielony na podstawie umowy nr DK/KR-HIP/06270/08 w dniu 27.05.2008 r. Oprocentowanie 
jest zmienne, szczegółowo określone w zaświadczeniu banku z dnia 30.05.2008 r. 

Wzmianki: Brak wpisu 
 

Zgodnie z zapisami w KW w dziale I-Sp z własnością lokali związany jest udział w nieruchomości 
wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
(Dz.U. 2020 poz. 139 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania 
wieczystego gruntu przekształcone zostało w prawo własności. 
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Pan Sławomir Andrzej Horbacz
garażu U-O położonego w budyn
WA4M/00425674/5) i przysługuje 
usytuowanego w wielostanowiskowym

 

5.2.  Przeznaczenie w mi

Dla obszaru, na którym znajdu
planu zagospodarowania przestrzenne

Zgodnie ze Studium Uwarunk
zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXII/2
zmianami lokal mieszkalny położony je
o symbolu C.30 o funkcji: tereny wie

 
5.3.  Lokalizacja wycenia

Śródmieście to najbardziej re
stolicy oraz Stare Miasto. W granica
Królewskie, malownicza ulica: Nowy
Królewski, Teatr Wielki. Śródmieście
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Śródmieście z miastami całej Europy. 

Śródmieście zajmuje powier
Śródmieścia wyznaczają: tory kolejowe
Batorego, ul. Spacerowa, ul. Gagarina

Dzielnicę podzielono na 8 re
Północne (gdzie znajduje się przedmio

 

źródło: pl.wikipedia.org 

 
Podział na Śródmieście Północ
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12/14 m 66 
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nowoczesnymi punktowcami na czele. Obszar ten, wskutek burzliwych kolei losu, został praktycznie 
pozbawiony starszej, XIX-wiecznej, często secesyjnej, oraz przedwojennej, z reguły modernistycznej 
zabudowy. Obecnie powoli odtwarzana jest zabytkowa zabudowa dzielnicy. Przykładem może być 
odbudowana cała północna pierzeja Placu Teatralnego czy plany odbudowy Pałacu Saskiego. Tutaj też 
znajduje się duża część Traktu Królewskiego oraz krzyżuje się linia metra z liniami kolejowymi i głównym 
szlakami komunikacyjnymi stolicy. 

 

 
źródło: maps.google.pl 

 

Przedmiotowy budynek położony jest w ścisłym centrum miasta, przy ul. Grzybowskiej, pomiędzy 
al. Jana Pawła II i pl. Grzybowskim, w odległości ok. 750 m od Pałacu Kultury i Nauki. W sąsiedztwie 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, wysokościowe budynki biurowe i mieszkalne, hotelowe oraz budynki 
użyteczności publicznej i oświatowe. W sąsiedztwie budynku znajduje się Parki Mirowski, nieco dalej Park 
Świętokrzyski oraz Ogród Saski. 

Śródmiejska lokalizacja zapewnia bardzo dobry dostęp do obiektów handlowych, rozrywkowych, 
kulturalnych i użyteczności publicznej. W sąsiedztwie budynku położona jest Hala Mirowska i market 
Biedronka. Centrum Handlowe Złote Tarasy oraz liczne sklepy usytuowane wzdłuż ul. Marszałkowskiej 
znajdują się w promieniu 1 km, dalej CH Arkadia (ok. 2,5 km) oraz CH Plac Unii (3,5 km). Ponadto 
w sąsiedztwie znajdziemy liczne mniejsze punkty usługowe i handlowe, w tym restauracje i kawiarnie. Bardzo 
dobra lokalizacja w stosunku do kin, teatrów, muzeów i innych obiektów kulturalnych. Położenie zapewnia 
również bardzo dobry dostęp do placówek oświatowych wszystkich szczebli (w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku Szkoła Podstawowa nr 220 i Przedszkole nr 1). 

Śródmiejska lokalizacja gwarantuje również bardzo dobry dostęp do komunikacji miejskiej, którą 
zapewniają linie autobusowe z przystankami przy pl. Grzybowskim oraz linie autobusowe i tramwajowe 
z przystankami przy skrzyżowaniu ul. Grzybowskiej z al. Jana Pawła II (przystanki w promieniu 350 m). 
W odległości 500 m znajduje się stacja II linii metra Rondo ONZ oraz w odległości ok. 800 m stacja metra 
Świętokrzyska, która jest stacją łączącą I i II linię metra. W promieniu ok. 1 km znajdują się też Dworzec 
Centralny oraz stacja Warszawa Śródmieście i Warszawa Śródmieście WKD. 
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5.4.  Stan techniczno-użytkowy nieruchomości 

Opis budynku 
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym, o 12 kondygnacjach 

naziemnych i 1 podziemnej. Budynek oddany do użytkowania w 2003 r., wykonany w technologii tradycyjnej, 
wyposażony w windy. Stan techniczny dobry. 

 
Opis wycenianego lokalu 

Oznaczenie lokalu Lokal nr 66 

Położenie lokalu w budynku 6 piętro (7 kondygnacja) 

Układ funkcjonalny 

Zgodnie z KW lokal składa się z: 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek, 2 wc, 
3 garderób, ogrodu zimowego, 2 halli, jadalni, spiżarni, toaletki 
i pom. gospodarczego.  

Zgodnie ze stanem faktycznym na układ funkcjonalny lokalu składają 
się: salon z kuchnią i jadalnią, 3 pokoje, 2 łazienki, pralnia i 2 halle.  
Do lokalu przylega loggia. 

Mieszkanie narożne, ekspozycja południowo-wschodnia – okna 
wychodzą na ul. Grzybowską. 

Powierzchnia użytkowa lokalu 197,46 m2  

Stan techniczny lokalu 

Drzwi wejściowe: antywłamaniowe metalowe; 

Ściany wewnętrzne: tynk gipsowy malowany farbą emulsyjną, 
w kuchni nad blatem szkło hartowane, w łazienkach i pralni glazura, 
w salonie i hallu ozdobne drewniane i metalowe okładziny ścienne; 

Sufity: tynk malowany farbą emulsyjną, sufity podwieszane; 
Podłogi: drewniane i gres; 

Okna: aluminiowe; 
Parapety: kamienne; 

Drzwi wewnętrzne: drewniane; 

Instalacja CO: grzejniki aluminiowe płytowe, w łazienkach 
drabinkowy; 

Stała zabudowa kuchni. 
1 łazienka wyposażona w wannę z hydromasażem i kabinę 
prysznicową, 2 łazienka wyposażona w wannę i kabinę prysznicową 
z hydromasażem. 
Mieszkanie wykończone materiałami bardzo dobrej i dobrej jakości, 
wykazującymi częściowe oznaki zużycia adekwatne do wieku 
eksploatacji (ok. 14 lat). W salonie na ścianie i suficie widoczne 
zacieki po przeciekającym tarasie na kondygnacji powyżej. Przyjęto 
standard wykończenia lokalu średni. 

Instalacje w lokalu 

wodno-kanalizacyjna, co i ccw, elektryczna i teletechniczna; 

W lokalu znajduje się centralna klimatyzacja – nieużytkowana od 
kilku (wymaga remontu) lat oraz system nagłaśniający – częściowo 
niesprawny. 

 
Wyceną objęty jest równie udział 1/146 w lokalu niemieszkalnym garażu U-O położonym 

w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 12/14, z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego 
nr 85. 

 

 



Warszawa – Śródmieście, ul. Grzybowska 12/14 m 66 Str. 10 

 

 

 
 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego    Warszawa, 6 maja 2020 

 Sylwia Garbarczyk-Walus 

6. Charakterystyka rynku nieruchomości 

Dla potrzeb wyceny lokalu mieszkalnego określono: 
 rodzaj rynku: rynek lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych (transakcje sprzedaży 

na rynku wtórnym prawa odrębnej własności lokalu). Jako jednostkę porównawczą przyjęto 
cenę transakcyjną za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Przyjęto lokale położone 
w budynkach wybudowanych po 2000 roku. 

 obszar rynku: Śródmieście Północne oraz dzielnica Wola, osiedle Mirów, 

 okres badania rynku: od 1 maja 2018 roku do 20 kwietnia 2020 roku. 

 
Na obszarze badanego rynku (w analizowanym okresie czasu) odnotowano kilkadziesiąt transakcji 

lokalami mieszkalnymi. W obrocie występują lokale o zróżnicowanej powierzchni, położone w budynkach 
w różnym wieku, stanie technicznym i architekturze. Od przedwojennych kamienic, przez powojenne budynki 
Osiedla za Żelazną Bramą, do nowoczesnych wysokościowych apartamentowców. Do dalszej analizy wybrano 
18 transakcji lokalami najbardziej zbliżonymi do wycenianego, po odrzuceniu lokali o skrajnych wartościach 
jednostkowych cen transakcyjnych. 

Jednostkowe ceny transakcyjne wybranych lokali kształtowały się na zróżnicowanym poziomie 10 176 
– 17 524 zł/m2 Pu. W analizowanym okresie czasu do lutego 2020 r. odnotowywano konsekwentny wzrost 
cen lokali mieszkalnych na badanym rynku. Ilość przeprowadzanych transakcji również była duża. 
Potwierdzają to raporty dotyczące rynku nieruchomości (np. „Ceny transakcyjne mieszkań” raport Bankier.pl; 
„Ceny mieszkań Warszawa” raporty Szybko.pl). W marcu 2020 r. zaobserwowano stagnację na rynku 
nieruchomości. Spowodowane epidemią ograniczenia w kontaktach międzyludzkich spowodowały znaczne 
zmniejszenie się liczby transakcji. Nie można też już mówić o wzrostach cen mieszkań, jak było to 
obserwowane przed wprowadzeniem narodowej kwarantanny. Odnotowane transakcje przyjęte do analizy 
zaktualizowano zatem trendem czasowym +5% w skali roku w okresie od maja 2018 r. do lutego 2020 r. Dla 
okresu od marca 2020 r. do 20.04.2020 r. przyjęto, iż wzrost cen mieszkań zatrzymał się i w tym okresie nie 
aktualizowano odnotowanych cen. Zaktualizowane ceny jednostkowe zawierają się w przedziale od 10 803 do 
18 943 zł/m2. Ceny ofertowe za lokale podobne w danej lokalizacji są nieco wyże, jednak przy finalizowaniu 
transakcji należy się liczyć z upustem cenowym. 

Cechami dominującymi mającymi największy wpływ na ceny transakcyjne były: położenie 
i sąsiedztwo, stan techniczny i architektura budynku, standard wykończenia lokalu, usytuowanie lokalu 
w budynku, jego powierzchnia oraz występowanie powierzchni przynależnych. 

Najwyższe ceny osiągają lokale położone w ścisłym Centrum Warszawy w porównaniu do mieszkań 
usytuowanych na Woli. Położenie obejmuje dogodny dostęp do komunikacji miejskiej (w tym metra) oraz 
punktów handlowych (zarówno większych centrów handlowych jak i osiedlowej infrastruktury), usługowych 
i oświatowych. Na cenę wpływa też sposób zagospodarowania sąsiedztwa i osiedla, bliskość terenów 
zielonych oraz brak uciążliwości. 

Najwyższe ceny osiągają lokale położone w budynkach nowszych, w lepszym stanie technicznym 
i nowoczesnej architekturze. Niższe ceny w budynkach nieco starszych. Cenę podnosi również lepszy standard 
wykończenia lokalu. 

Kryterium obejmuje położenie lokalu na piętrze oraz w obrębie budynku. W obrębie analizowanego 
rynku cenione są wysokie kondygnacje z panoramą okolicy. Najmniej poszukiwane są lokale położone na 
parterze oraz na niższych piętrach z oknami wychodzącymi bezpośrednio na sąsiednie budynki, ruchliwą ulicę 
lub ciągi piesze. 

W analizowanym sektorze rynku lokale o większej powierzchni użytkowej osiągają odpowiednio 
mniejsze ceny jednostkowe niż lokale mniejsze.  

Odpowiednio wyższe ceny osiągają lokale nabywane łącznie z pomieszczeniami przynależnymi 
w postaci piwnic i pomieszczeń gospodarczych. Wpływ na cenę jednostkową ma fakt, czy w całkowitą cenę 
mieszkania wliczona jest cena miejsca postojowego. Cenę podnosi również występowanie dużych tarasów, 
loggii, balkonów czy ogródków. 

Cechy nieruchomości oraz ich wagi określono na podstawie analizy rynku lokalnego, rynków 
równoległych oraz badań preferencji potencjalnych nabywców tego typu nieruchomości. Cechy nie ujęte 



Warszawa – Śródmieście, ul. Grzybowska 12/14 m 66 Str. 11 

 

 

 
 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego    Warszawa, 6 maja 2020 

 Sylwia Garbarczyk-Walus 

w niniejszym opracowaniu nie miały znaczącego wpływu na obiekty przyjęte do porównań i obiekt szacowany 
lub ich nie różnicowały. 

 
Dla potrzeb wyceny udziału w lokalu niemieszkalnym - garażu określono: 

 rodzaj rynku: rynek miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych zlokalizowanych na 
kondygnacjach podziemnych budynków wielorodzinnych (transakcje sprzedaży udziałów 
w prawie własności do lokalu niemieszkalnego, rynek wtórny). Jako jednostkę porównawczą 
przyjęto cenę całkowitą. 

 obszar rynku: Śródmieście Północne oraz dzielnica Wola, osiedle Mirów, 

 okres badania rynku: od 1 maja 2018 roku do 20 kwietnia 2020 roku. 
 

Na obszarze badanego rynku (w analizowanym okresie czasu) odnotowano kilkanaście transakcji 
miejscami postojowymi na rynku wtórnym. Do dalszej analizy wybrano 9 transakcji miejscami postojowymi 
położonymi w budynkach najbardziej zbliżonych do wycenianego. Ich ceny kształtowały się na poziomie od 
30 do 50 tys. zł. 

 Ponieważ przyjęte do porównań miejsca postojowe zlokalizowane są w budynkach o podobnej 
lokalizacji i stanie technicznym, transakcji nie różnicowano pod względem cech rynkowych. 

 
7. Przedstawienie sposobu wyceny 

7.1.  Rodzaj określanej wartości 

Zgodnie z celem zlecenia wartość nieruchomości oszacowana w niniejszym operacie stanowi wartość 
rynkową. 

 
Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 

poz. 284 tekst jednolity z późniejszymi zmianami): 
 

„Wartość rynkową nieruchomości stanowi 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.” 
 

Wartość rynkową nieruchomości określono bez uwzględniania kosztów transakcji kupna – sprzedaży 
oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat (wartość netto). 

 

Wycenę sporządzono dla aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości. 

 
Wartość nieruchomości oszacowano wg. stanu i poziomu cen na datę wydania o ogłoszenia upadłości 

tj. 20 kwietnia 2020 r. 
 
W niniejszym operacie określono również wartość dla wymuszonej sprzedaży. Jest to kwota 

pieniężna, którą można otrzymać z tytułu sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający 
znajduje się pod presją konieczności jej sprzedaży. 

 
 

7.2.  Wybór właściwego podejścia i metody szacowania nieruchomości 

Biorąc pod uwagę następujące czynniki: 

- cel wyceny, 

- rodzaj nieruchomości, jej położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień 
wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania i otoczenia, 
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- dostępność informacji o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych, 
- obowiązujące regulacje prawne, 

- informacje uzyskane od zleceniodawcy i właściciela, 
w niniejszym opracowaniu wartość rynkową określono przy zastosowaniu podejścia porównawczego, metody 
korygowania ceny średniej. Wartość miejsca postojowego określono w podejściu porównawczym, metodzie 
porównywania parami. 
 

7.3.  Procedura szacowania 

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta 
odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. 
Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej oraz 
uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są 
znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej (art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań 
przyjmuje się z rynku właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej kilkanaście 
nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny 
transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej 
przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami 
korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości. 

 

Na podstawie uzyskanych informacji o cenach transakcyjnych nieruchomości: 
 określono: rodzaj, obszar i okres badania rynku, 

 określono zbiór transakcji przyjętych do analizy, 
 obliczono średnią cenę w przyjętym do analizy zbiorze transakcji, 

 określono główne cechy rynkowe wpływające na wartość nieruchomości oraz ich wagi, 

 określono dolne i górne granice sum wskaźników korygujących, 
 określono wielkości wskaźników korygujących, 

 obliczono wartość szacowanej nieruchomości posługując się następującym wzorem: 
 

KPuCW

n

i

iśr









 

1

 

gdzie: 

śr
C  - średnia cena 1 m2 pow. użytkowej na rynku lokalnym, 

i
u  - współczynniki korygujące odpowiadające cechom rynkowym, 

P  - powierzchnia użytkowa lokalu, 

K  - dodatkowy współczynnik korekcyjny. 

 

Wartość rynkową określono na podstawie aktualnie kształtujących się cen na rynku lokalnym, przy 
uwzględnieniu cech mających największy wpływ na ceny transakcyjne. 

Cechy rynkowe nieruchomości oraz ich wagi określono na podstawie własnych analiz rynku lokalnego 
i rynków równoległych, badań preferencji potencjalnych nabywców tego typu nieruchomości oraz informacji 
biur obrotu nieruchomościami. 
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Wartość miejsca postojowego określono w podejściu porównawczym, metodzie porównywania parami 
jako średnią arytmetyczną odnotowanych transakcji, nie różnicując ich w odniesieniu do cech rynkowych, 
gdyż nie wskazano cech mających znaczący wpływ na obiekty przyjęte do porównań i obiekt szacowany. 

 

8. Określenie wartości nieruchomości 

8.1.  Określenie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego 

W okresie monitorowania rynku odnotowano 18 transakcji sprzedaży podobnych lokali mieszkalnych, 
które przyjęto do analizy w dalszym toku postępowania. 

 

Zbiór transakcji wykorzystanych do porównań przedstawia poniższa tabela:  

Lp. Data 
trans. 

Lokalizacja 

Pow. 
uż. 

lokalu 

[m2] 

Kond. Cena trans. 
[zł] 

Jedn. 
cena 
trans. 
[zł/m2 

pu] 

Zakt. 
jedn. cena 

trans.* 
[zł/m2 

pu] 

Opis 

1 06-12-2018 Grzybowska 12/14 79,60 3 810 000 10 176 10 803 wc, garderoba, ogród zimowy 

2 30-04-2019 Grzybowska 3 126,70 6 1 365 000 10 773 11 223 aneks kuchenny, garderoba, 2 
halle, 2 loggie 10,80 m2 i 8,20 m2 

3 27-09-2018 Sienna 86 85,40 8 950 000 11 124 11 916 

pom przyn 2,6 m2, aneks 
kuchenny, 2 łazienki, 2 balkony 
3,86 m2 i 5,43 m2, taras 7,93 m2 
na dachu budynku 

4 07-05-2019 Grzybowska 12/14 71,60 7 820 000 11 453 11 921 
garderoba, wc, ogród zimowy, 
loggia 9,10 m2, lokal do 
częściowego remontu 

5 13-08-2018 Sienna 86 94,30 4 1 060 000 11 241 12 111 aneks kuchenny, dwie łazienki, 
dwa balkony 5,43 m2 i 3,86 m2 

6 18-07-2018 Sienna 72A 95,46 10 1 115 000 11 680 12 626  

7 26-06-2018 Sienna 86 78,80 6 960 000 12 183 13 206 wc, naziemne mp 

8 26-06-2019 Grzybowska 4 108,20 5 1 390 514 12 851 13 288 
jadalnia z kuchnią, 2 łazienki z wc, 
gabinet, 2 garderoby, korytarz, 
loggia 

9 22-11-2018 Sienna 86 94,00 4 1 200 000 12 766 13 577 aneks kuchenny, dwie łazienki 

10 14-12-2018 Sienna 86 163,50 7 2 151 800 13 161 13 958 

garderoba, pom gosp 5,3 m2, dwie 
łazienki, wc, trzy balkony 3,86 m2, 
5,43 m2 i 5,17 m2, dwa tarasy ok. 
30 m2 i 66 m2 

11 14-11-2018 Grzybowska 2 123,20 9 1 750 000 14 205 15 123 
jeden z aneksem kuchennym, 
pralnia, garderoba, wc, taras 
7,74 m2 

12 14-11-2018 Grzybowska 2 123,20 9 1 750 000 14 205 15 123 aneks kuchenny, pralnia, 
garderoba, wc, taras 7,74 m2 

13 27-02-2019 Grzybowska 12/14 240,10 11 3 550 000 14 786 15 529 

XI i XII kondygnacja, 4 pokoje, 
kuchnia, jadalnia, 4 garderoby, 
ogród zimowy, 2 halle, 2 łazienki, 
wc, pom gosp, 2 tarasy, 2 mp 

14 05-09-2018 Grzybowska 2 172,30 12 2 500 000 14 510 15 587 2 łazienki, 2 garderoby, mp 

15 05-09-2018 Grzybowska 2 172,30 12 2 500 000 14 510 15 587 2 łazienki, 2 garderoby, mp 

16 23-08-2018 Bagno 2 96,75 10 1 451 250 15 000 16 140 wc 
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17 13-06-2019 Grzybowska 4 137,20 8 2 260 000 16 472 17 061 2 łazienki, wc, gabinet, 2 
garderoby, korytarz, hall, loggia 

18 18-07-2018 Grzybowska 4 95,30 11 1 670 000 17 524 18 943 pokój z kuchnią, 2 łazienki, 
garderoba, loggia 

* Ceny transakcyjne w powyższej tabeli zaktualizowano zgodnie z analizą rynku (tj.+5% w skali roku w okresie 05.2018-02.2020). 

 

Na podstawie wybranego zbioru transakcji przyjęto następujące dane wyjściowe: 

 średnia cena 1 m2 pu lokali:  
śr
C    = 14 095,67 zł/m2 pu 

 cena minimalna:   
min
C  = 10 803 zł/m2 pu 

 cena maksymalna:   
max
C  = 18 943 zł/m2 pu 

 

Granice współczynników korygujących wynoszą: 


śr
C

C
min 0,7664     

śr
C

C
max 1,3439 

 

Dla potrzeb wyceny przyjęto następującą skalę ocen poszczególnych cech rynkowych: 

Lp. Cecha rynkowa Skala ocen Opis 

1 Położenie i sąsiedztwo 

bardzo dobre 

dobre 

średnie 

Kryterium obejmuje dostęp do komunikacji miejskiej (w tym 
metra) oraz położenie względem obiektów handlowo-
usługowych i oświatowych. Najwyższe ceny osiągają lokale 
położone w ścisłym Centrum Warszawy w porównaniu do 
mieszkań usytuowanych na Woli. Kryterium obejmuje 
również sposób zagospodarowania okolicy, bliskość terenów 
zielonych oraz brak uciążliwości związanych np. z ruchem 
ulicznym. 

2 Stan techniczny i architektura 
budynku 

bardzo dobre  

dobre 

Kryterium obejmuje stan techniczny budynku, walory 
architektoniczne oraz jakość użytych materiałów 
budowlanych. Najbardziej cenione są budynki, cechujące się 
ciekawą architekturą i wysoką jakością wykonania, ze 
starannie zagospodarowanymi terenami wspólnymi 
obejmującymi m.in. skwery czy place zabaw. Niższe ceny 
osiągają lokale położone w budynkach nieco starszych, 
w których zastosowane rozwiązania odbiegają już od 
obecnych trendów. 

3 Standard wykończenia lokalu 

wysoki 

podwyższony 

średni 

Kryterium obejmuje stan techniczny i jakość materiałów 
wykończeniowych. Najwyższe ceny osiągają lokale, gdzie 
elementy wykończenia nie wykazują oznak zużycia 
i wykonane są z materiałów wysokiej jakości. 

4 Usytuowanie lokalu 
w budynku 

bardzo dobre 

dobre 

słabe 

Kryterium obejmuje położenie lokalu na piętrze oraz 
w obrębie budynku.  

Cenione są wysokie kondygnacje z panoramą okolicy. 
Najmniej poszukiwane są lokale położone na parterze oraz na 
niższych piętrach z oknami wychodzącymi bezpośrednio na 
ruchliwą ulicę lub ciągi piesze. 

5 Powierzchnia lokalu 

średnia 

duża 

bardzo duża 

Kryterium obejmuje wielkość lokalu. Przyjęto następujący 
zakres cech: 

- średnia: pow. użytkowa od  70 do 120 m2 włącznie, 

- duża: pow. użytkowa od  120 do 180 m2 włącznie, 

- bardzo duża: pow. użytkowa od  180 do 250 m2 włącznie. 
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6 Powierzchnie przynależne 

bardzo dobre 

dobre 

średnie 

Kryterium obejmuje występowanie przynależnych piwnic czy 
komórek lokatorskich, a także wliczonych w ogólną cenę 
lokalu miejsc postojowych w garażu podziemnym. Cenę 
podnosi występowanie dużych tarasów, loggii, balkonów czy 
ogródków. 

 

Ocena cech rynkowych dla szacowanej nieruchomości oraz nieruchomości o cenie minimalnej 
i maksymalnej przedstawia się następująco: 

 

Lp. Cecha rynkowa 
Ocena lokalu 

min
C  

Ocena lokalu 

max
C  

Ocena lokalu 

wycenianego 

1 Położenie i sąsiedztwo dobre bardzo dobre dobre 

2 Stan techniczny i architektura budynku dobre bardzo dobre dobre 

3 Standard wykończenia lokalu średni bardzo dobry średni 

4 Usytuowanie lokalu w budynku słabe bardzo dobre dobre 

5 Powierzchnia lokalu średnia średnia bardzo duża 

6 Powierzchnie przynależne średnie średnie średnie 

 

Poniższa tabela przedstawia procentowy wpływ poszczególnych cech rynkowych na wartość lokalu 
oraz odpowiadające tym cechom wartości współczynnika korygującego dla szacowanej nieruchomości. 

 

Lp. Cecha rynkowa 
Procentowy 

wpływ 
cechy 

Ocena lokalu 

wycenianego 

Zakres współczynnika 
„Ui” Wartość 

wsp. „Ui” 
dolny górny 

1 Położenie i sąsiedztwo 15% dobre 0,1150 0,2016 0,1583 

2 Stan techniczny i architektura budynku 20% dobre 0,1533 0,2688 0,1533 

3 Standard wykończenia lokalu 35% średni 0,2683 0,4703 0,2683 

4 Usytuowanie lokalu w budynku 10% dobre 0,0766 0,1344 0,1055 

5 Powierzchnia lokalu 10% bardzo duża 0,0766 0,1344 0,0766 

6 Powierzchnie przynależne 10% średnie 0,0766 0,1344 0,0766 

Suma: 100%  0,7664 1,3439 0,8386 

 

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 

 

PKuCW

n

i

iśrlok









 

1

  = 14 095,67 zł/m2 x 0,8386 x 1,0 x 197,46 m2 = 2 334 000 zł 

 

Co odpowiada 11 820 zł/m2
 pow. użytkowej. 
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Współczynnik korekcyjny przyjęto K = 1,0 ponieważ transakcje przyjęte w próbce reprezentatywnej 
nie posiadały cech szczególnych nie uwzględnionych w przyjętym postępowaniu i zostały potraktowane 
z jednakową wiarygodnością. 

 

Lokal mieszkalny obciążony jest hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 2 615 438,93 (dwa 
miliony sześćset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem 93/100) CHF na rzecz Noble Bank Spółka 
Akcyjna Oddział Specjalistyczny Metrobanku w Warszawie. 

Na podstawie art. 313 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe sprzedaż 
dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, co oznacza że obciążające 
rzecz prawa osób trzecich wygasają z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. 

 

8.2.  Określenie wartości rynkowej miejsca postojowego 

W okresie monitorowania rynku odnotowano 9 transakcji sprzedaży miejsc postojowych w garażu 
podziemnym, które przyjęto do analizy w dalszym toku postępowania. 

 
Zbiór transakcji wykorzystanych do porównań przedstawia poniższa tabela:  
 

Lp. Data trans. Lokalizacja Cena trans. [zł] 

1 07-05-2019 Grzybowska 12/14 30 000 

2 10-12-2018 Sienna 83 35 000 

3 14-11-2018 Grzybowska 2 36 000 

4 06-09-2018 Grzybowska 3 40 000 

5 01-08-2018 Bagno 2 45 000 

6 14-12-2018 Sienna 86 45 000 

7 13-08-2018 Sienna 86 50 000 

8 27-09-2018 Sienna 86 50 000 

9 06-12-2018 Grzybowska 12/14 50 000 

 

Wartość rynkową udziału w lokalu niemieszkalnym garażu z prawem do korzystania z miejsca 
postojowego nr 85 określono jako średnią arytmetyczną odnotowanych transakcji i wynosi ona: 

 

Wmp =  42 000 zł 
 

8.3.  Określenie wartości dla wymuszonej sprzedaży 

Wartość dla wymuszonej sprzedaży oznacza wartość rynkową przy uwzględnieniu założenia, że 
istnieją ograniczenia czasowe lub inne dla sfinalizowania transakcji, które nie mogą być uznane za 
wystarczające lub rozsądne okresy marketingu lub wynegocjowania sprzedaży. 

Analizując przyjęty rynek nieruchomości nie stwierdzono nieruchomości porównawczych noszących 
znamiona wymuszonej sprzedaży. Nie ma również informacji na temat spadku cen transakcyjnych w wyniku 
nie zachowania wszystkich aspektów transakcji wolnorynkowych. Wobec powyższego nie można wyliczyć o 
jaki poziom procentowy należy obniżyć cenę transakcyjną, aby skrócić czas ekspozycji na rynku. Wobec braku 
atrybutów typowo rynkowych wzięto pod uwagę możliwości prawne dochodzenia roszczeń w drodze licytacji, 
która skraca typowy okres ekspozycji nieruchomości na rynku wobec sprzedaży poniżej wartości rynkowej 
o 25% i 33%. 

Dla celów niniejszego opracowania (wobec braku informacji rynkowych) wykorzystano i zastosowano 
tzw. współczynnik prawny, gdzie występuje możliwość sprzedaży poniżej ceny rynkowej o 25%. 
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Wartość dla wymuszonej sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego wynosi: 
 

WW lok = Wlok x (100% - 25%) 

WW lok = 2 334 000 zł x (1-0,25) = 1 751 000 zł (w zaokrągleniu) 

słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 
 

Wartość dla wymuszonej sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym-garażu z prawem do 
korzystania z miejsca postojowego wynosi: 

 
WW mp = Wmp x (100% - 25%) 

WW mp = 42 000 zł x (1-0,25) = 32 000 zł (w zaokrągleniu) 

słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 
 

 

9. Wynik końcowy wyceny  

Wartość rynkowa prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wynosi: 

2 334 000 zł 

słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych 

co odpowiada: 11 820 zł/m2
 pow. użytkowej 

Wartość rynkowa udziału w lokalu niemieszkalnym-garażu z prawem do 
wyłącznego korzystania z 1 miejsca postojowego wynosi: 

42 000 zł 

słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 

 

 

 

 

10. Wnioski i uzasadnienie 

Otrzymany wynik oszacowania wartości jednostkowej lokalu mieści się w zakresie cen na badanym 
rynku i uwzględnia warunki przedstawione w analizie rynku oraz cechy mające wpływ na wartość 
nieruchomości podobnych. Oszacowana wartość jest niższa niż średnia cena w badanej próbce, co wynika 
z cech nieruchomości. Wartość obniża wiek, stan techniczny i mniej atrakcyjna architektura budynku, średni 
standard wykończenia lokalu (elementy wykończenia kilkunastoletnie, częściowe oznaki zużycia), 
występowanie powierzchni dodatkowych (mała loggia) oraz stosunkowo duża powierzchnia mieszkania. 
Dobrze oceniono położenie budynku w obrębie rynku lokalnego oraz położenie lokalu w budynku. Wartość 
miejsca postojowego określono odrębnie. 
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11. Klauzule i zastrzeżenia 

 Operat został sporządzony zgodnie z obowiązującymi w dniu wyceny przepisami prawa i standardami 
zawodowymi rzeczoznawców majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych. 

 Operat nie może być publikowany w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody 
autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści publikacji. 

 Operat nie może być wykorzystany do żadnego innego celu niż cel określony w paragrafie 
2 niniejszego opracowania. 

 Stan techniczny wycenianego obiektu został określony tylko do celów wyceny i nie jest ekspertyzą 
techniczną w rozumieniu prawa budowlanego. 

 Wycena opiera się na oględzinach nieruchomości dokonanych podczas wizji lokalnej oraz na 
informacjach i dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego. Zakłada się, iż autorowi 
opracowania zgłoszono wszystkie znane okoliczności mające wpływ na oszacowanie wartości. 

 Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, których nie można 
było stwierdzić w czasie wizji terenowej ani na podstawie dokumentów technicznych i prawnych. 
Przedstawione dokumenty i zawarty w nich stan prawny i techniczny uznano za wiarygodne i nie były 
one przedmiotem odrębnego dochodzenia. 

 Oszacowana wartość nieruchomości jest aktualna na dzień sporządzenia wyceny i po tej dacie może 
wymagać aktualizacji. 

 Wartość rynkowa nieruchomości określona została bez uwzględniania kosztów transakcji kupna – 
sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. 

 Obliczenia dokonane zostały w arkuszu kalkulacyjnym Excel, ewentualne niedokładności wynikają 
z błędów zaokrągleń. 

 Autor operatu nie pozostaje w jakimkolwiek stosunku osobistym lub służbowym z właścicielem 
wycenianej nieruchomości. Opracowanie zostało wykonane bezstronnie. 

 
12. Załączniki 

1. Mapka sytuacyjna położenia nieruchomości. 

2. Dokumentacja fotograficzna. 
3. Księga Wieczysta KW nr WA4M/00385825/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-

Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych (wydruk z Podsystemu Dostępu do 
Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych z dnia 6 maja 2020 r.). 

4. Certyfikat zawarcia  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla rzeczoznawcy majątkowego. 

 



Zał. 1. Mapka sytuacyjna położenia nieruchomości. 

 

Lokalizacja ogólna 

 

źródło: maps.google.pl 

Lokalizacja szczegółowa 

 

źródło: maps.google.pl 



Zał. 2. Dokumentacja fotograficzna. 
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Zał. 3. Księga Wieczysta KW nr WA4M/00385825/6 prowadzona przez  

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych  

(wydruk z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  

z dnia 6 maja 2020 r.). 
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prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, X 
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LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nr 
podstawy 
wpisu

Numer bieżący nieruchomości 1 1, 2

Lokal
Nr 
podstawy 
wpisu

Położenie (numer 
porządkowy / 
województwo, powiat, 
gmina, miejscowość, 
dzielnica)

Lp. 1. 1
MAZOWIECKIE, POWIAT M. ST. 
WARSZAWA, M. ST. WARSZAWA, 
WARSZAWA, ŚRÓDMIEŚCIE

1, 2, 15, 
16, 17

Ulica
Numer 
budynku Numer lokalu GRZYBOWSKA 12/14 66

Identyfikator lokalu 146510_8.0303.57/1.1_BUD.66_LOK
Przeznaczenie lokalu LOKAL MIESZKALNY

Opis lokalu (rodzaj izby - 
liczba)

POKÓJ - 4, KUCHNIA - 1, ŁAZIENKA - 2, WC - 2, 
GARDEROBA - 3, OGRÓD ZIMOWY - 1, HALL - 2, 
JADALNIA - 1, SPIŻARNIA - 1, TOALETKA - 1, 
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - 1

Kondygnacja 7
Przyłączenie - numer 
księgi wieczystej 
(nieruchomość, z 
której wyodrębniono 
lokal) 

Lp. 1. WA4M / 00345072 / 0

Odrębność (lokal stanowi 
odrębną nieruchomość)

TAK

Pole powierzchni użytkowej 
lokalu wraz z powierzchnią 
pomieszczeń przynależnych

197,4600 M2

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr 
podstawy 
wpisu
1 ZAŚWIADCZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ O POŁOŻENIU I 

POWIERZCHNI LOKALU, ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, 
WARSZAWA; 4



(podstawa oznaczenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - 
numer karty akt)

DZ. KW./WA4M/00008111/04/001, 2004-11-03 11:26:00, 2004-12-10-
11.59.00.705800, NIE, 1-2
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, 
położenie wniosku – numer karty akt)

2 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW, 2004-10-26, PREZYDENT M.ST.WARSZAWY, 
WARSZAWA; 3
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; 
położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./WA4M/00008111/04/001, 2004-11-03 11:26:00, 2004-12-10-
11.59.00.705800, NIE, 1-2
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, 
położenie wniosku – numer karty akt)

15 UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I 
PRZENIESIENIA JEGO WŁASNOŚCI ORAZ PRZENIESIENIA UDZIAŁU WE 
WSPÓŁWŁASNOŚCI LOKALU NIEMIESZKALNEGO W TRYBIE USTAWY O 
SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH REP. A NR 7211/2016, 2016-11-
09, JACEK KOSSEWSKI - NOTARIUSZ, WARSZAWA; 154-158
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; 
położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./WA4M/00032472/16/003, 2016-11-09 19:07:02, 2016-11-18-
10.11.51.161439, NIE, 149-152
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, 
położenie wniosku – numer karty akt)

16 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW, 2016-05-24, PREZYDENT MIASTA 
STOŁECZNEGO WARSZAWY, WARSZAWA; 164
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; 
położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./WA4M/00032472/16/003, 2016-11-09 19:07:02, 2016-11-18-
10.11.51.161439, NIE, 149-152
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, 
położenie wniosku – numer karty akt)

17 WYPIS Z KARTOTEKI LOKALI, 2016-05-24, PREZYDENT MIASTA 
STOŁECZNEGO WARSZAWY, WARSZAWA; 168-170
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; 
położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./WA4M/00032472/16/003, 2016-11-09 19:07:02, 2016-11-18-
10.11.51.161439, NIE, 149-152
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, 
położenie wniosku – numer karty akt)

Powrót
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prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, X 
WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - WA4M

LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

Spis praw związanych z własnością

Lp. 1. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer prawa 1 14

Rodzaj prawa UDZIAŁ ZWIĄZANY Z 
WŁASNOŚCIĄ LOKALU

Wielkość udziału w nieruchomości 
wspólnej, którą stanowi prawo 
użytkowania wieczystego oraz części 
budynku i urządzenia, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Lp. 
1.

19746 / 1357149

Numer księgi 
wieczystej, z której 
wyodrębniono lokal

Numer udziału 
w prawie w 
księdze, z 
której 
wyodrębniono 
lokal

WA4M / 00345072 
/ 0 40

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr 
podstawy 
wpisu
14 UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I 

PRZENIESIENIA JEGO WŁASNOŚCI ORAZ PRZENIESIENIA UDZIAŁU WE 
WSPÓŁWŁASNOŚCI LOKALU NIEMIESZKALNEGO W TRYBIE USTAWY O 
SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, 7211/2016, 2016-11-09, JACEK 
KOSSEWSKI, WARSZAWA; 154-158
(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i 
nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./WA4M/00032472/16/003, 2016-11-09 19:07:02, 2016-11-18-
10.11.51.161439, NIE, 149-152
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, 
położenie wniosku – numer karty akt)

Powrót



TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA4M/00385825/6, STAN Z DNIA 2020-
05-06 10:07

prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, X 
WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - WA4M

LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie 
(numer udziału w prawie/ wielkość 
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 
1.

1 1 /1 ---
14

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie 
nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL)

SŁAWOMIR ANDRZEJ 
HORBACZEWSKI, ZYGMUNT, 
BARBARA, 65080502035

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr 
podstawy 
wpisu
14 UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I 

PRZENIESIENIA JEGO WŁASNOŚCI ORAZ PRZENIESIENIA UDZIAŁU WE 
WSPÓŁWŁASNOŚCI LOKALU NIEMIESZKALNEGO W TRYBIE USTAWY O 
SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, 7211/2016, 2016-11-09, JACEK 
KOSSEWSKI, WARSZAWA; 154-158
(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i 
nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./WA4M/00032472/16/003, 2016-11-09 19:07:02, 2016-11-18-
10.11.51.161439, NIE, 149-152
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, 
położenie wniosku – numer karty akt)

Powrót



TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA4M/00385825/6, STAN Z DNIA 2020-
05-06 10:07

prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, X 
WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - WA4M

LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

Powrót



TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA4M/00385825/6, STAN Z DNIA 2020-
05-06 10:07

prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, X 
WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - WA4M

LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ IV - HIPOTEKA

Lp. 1. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 3 10, 12, 
13

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA 
KAUCYJNA

Suma (słownie), waluta

2615 438,93 (DWA MILIONY 
SZEŚĆSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY 
CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI OSIEM 
93/100) CHF

Odsetki (rodzaj) ZMIENNE
Wierzytelność i stosunek prawny 
(numer wierzytelności / wierzytelność)

Lp. 
1. 1 KAPITAŁ KREDYTU

Termin zapłaty 2058-07-07

Inne informacje

KREDYT ZOSTAŁ UDZIELONY NA 
PODSTAWIE UMOWY NR DK/KR-
HIP/06270/08 W DNIU 
27.05.2008 R. OPROCENTOWANIE 
JEST ZMIENNE, SZCZEGÓŁOWO 
OKREŚLONE W ZAŚWIADCZENIU 
BANKU Z DNIA 30.05.2008 R.

Rodzaj zmiany

Lp. 
1.

W POLU 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4 
DOKONANO ZMIANY KWOTY I 
WALUTY HIPOTEKI KAUCYJNEJ W 
ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM ANEKSU 
NR 3 Z DNIA 04.09.2009 R. DO 
UMOWY KREDYTU NR DK/KR-
HIP/06270/08 Z DNIA 27.05.2008 
R.

Lp. 
2.

W POLU 4.4.1.2 ZMIENIONO 
SUMĘ HIPOTEKI, A W POLU 
4.4.1.3 SUMĘ HIPOTEKI 
SŁOWNIE.

Wierzyciel hipoteczny

Inna osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną 
(nazwa, siedziba, REGON)

Lp. 
1.

NOBLE BANK SPÓŁKA 
AKCYJNA ODDZIAŁ 
SPECJALISTYCZNY 
METROBANKU W WARSZAWIE, 
WARSZAWA, 00418410300000

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU



Nr 
podstawy 
wpisu
10 ZAŚWAIDCZENIE, 2008-05-30, NOBLE BANK S.A. ODDZIAŁ 

SPECJALISTYCZNY METROBANKU W WARSZAWIE; 98
(wskazanie podstawy, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer 
karty akt)

DZ. KW./WA4M/00010774/08/001, 2008-06-06 12:00:00, 2008-09-05-
15.29.10.107973, NIE, 95-96
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, 
położenie wniosku – numer karty akt)

12 OŚWIADCZENIE BANKU, 2009-10-16, NOBLE BANK S.A. W WARSZAWIE; 
120
(wskazanie podstawy, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer 
karty akt)

DZ. KW./WA4M/00019622/09/001, 2009-10-22 11:00:00, 2009-12-10-
17.00.58.926121, NIE, 117-119
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, 
położenie wniosku – numer karty akt)

13 OŚWIADCZENIE BANKU, 2012-09-18, GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA 
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE; 135
(wskazanie podstawy, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer 
karty akt)

DZ. KW./WA4M/00021224/12/001, 2012-09-21 09:55:00, 2012-09-27-
14.43.06.067824, NIE, 132-133
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, 
położenie wniosku – numer karty akt)

Powrót



Zał. 4. Certyfikat zawarcia  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

dla rzeczoznawcy majątkowego. 

 



CERTYFIKAT
ZAWARCIA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

Niniejszym potwierdza się, że:

posiada zawarte obowiązkowe ubezpieczenie
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności 
rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 805)
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słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro
składka za ubezpieczenie wynosi: 133.00 PLN

na okres: 07/01/2020 - 06/01/2021
na sumę gwarancyjną: 25 000 EUR

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
Sylwia Garbarczyk-Walus

Nr polisy SRM0008222

02-797 Warszawa, al. KEN 55 / 42


