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1.1. Rodzaj nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość to nieruchomość lokalowa – lokal niemieszkalny
(użytkowy) nr  2U,  położony w budynku wielolokalowym zlokalizowanym w Łodzi, przy
ulicy Klonowej  nr  36.  Lokal  mieszkalny nr  2U o  powierzchni  użytkowej  38,29 m2 wraz
z udziałem w wysokości 3829/96677 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicielom poszczególnych lokali i  z udziałem w wysokości
3829/96677 części we współwłasności działki gruntu, na której zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek wielolokalowy.

Zakresem  wyceny  objęto  określenie  wartości  rynkowej  prawa  własności
nieruchomości  lokalowej  –  lokalu  niemieszkalnego  (użytkowego)  nr  2U położonego
w budynku wielolokalowym zlokalizowanym przy ulicy Klonowej nr 36 w Łodzi.

W  dalszej  części  operatu  szacunkowego  sformułowania:  „przedmiotowa
nieruchomość”,  „przedmiotowa  nieruchomość  lokalowa”,  „przedmiotowy  lokal
niemieszkalny” i  „przedmiotowy  lokal  użytkowy” dotyczą  nieruchomości  lokalowej
oznaczonej numerem 2U położonej w Łodzi, przy ulicy Klonowej nr 36.

1.2. Położenie – adres nieruchomości.

Nieruchomość  położona  jest  w  czterokondygnacyjnym  budynku
wielolokalowym, położonym przy ulicy Klonowej nr 36 w Łodzi.

1.3. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków.

Budynek  wielolokalowy,  w  którym  zlokalizowana  jest  przedmiotowy lokal
mieszkalny,  położony  jest  w  województwie  łódzkim,  w  powiecie  Łódź,  w  jednostce
ewidencyjnej Łódź-Bałuty, w obrębie ewidencyjnym nr 106102_9.0045 (B-45), na działce
ewidencyjnej gruntu oznaczonej numerem 37/2 o powierzchni 748 m2. Działka ewidencyjna
gruntu  nr  37/2 stanowi  jednostkę  rejestrową  gruntu  nr  106102_9.0045.G40.  Zgodnie
z  rejestrem  gruntów,  na  działce  ewidencyjnej  gruntu  znajdują  się  grunty  zabudowane  i
zurbanizowane, oznaczone w rejestrze gruntów jako tereny mieszkaniowe (B).

Według kartoteki budynków na terenie działki ewidencyjnej nr  37/2 znajduje
się  m.in.  budynek  nr  77  (identyfikator  106102_9.0045.77_BUD)  –  mający  status
wybudowanego, położony na działce nr 37/2, przy ulicy Klonowej nr 36, mający rodzaj wg
KŚT  „budynki  mieszkalne  (110)”,  mający  klasę  wg  PKOB  „budynki  o  trzech  i  więcej
mieszkaniach (1122)”,  pełniący funkcję główną  „budynku o trzech i więcej mieszkaniach
(1122.Dw)”, posiadający cztery kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony, wybudowany w
2012  roku,  o  murowanym  materiale  ścian  zewnętrznych.  Budynek  ma  powierzchnię
zabudowy  wynoszącą  316 m2,  łączną  powierzchnię  użytkową  lokali  wyodrębnionych
889,39 m2 i  łączną  powierzchnię  użytkową  pomieszczeń  przynależnych  23,46 m2.  W
budynku znajduje się łącznie 21 lokali ujawnionych. Powierzchnia użytkowa samodzielnych
lokali ujawnionych wynosi 889,39 m2.

Zgodnie z rejestrem lokali przedmiotowy lokal oznaczony jest numerem  2U
(identyfikator  106102_9.0045.77_BUD.2_U_LOK), stanowi jednostkę rejestrową lokali  nr
L4630,  znajduje  się  w  budynku  wielolokalowym  oznaczonym  numerem  77,  w  obrębie
ewidencyjnym B-45,  na działce  ewidencyjnej  gruntu nr  37/2.  Lokal  pełni  funkcję  lokalu
niemieszkalnego, ma powierzchnię użytkową wynoszącą 38,29 m2, składa się z jednej izby i
położony  jest  na  pierwszej  kondygnacji  nadziemnej.  Z  lokalem  związany  jest  udział
w nieruchomości wspólnej w wysokości 3829/96677 części.

Numer administracyjny nieruchomości: Łódź, ulica Klonowa nr 36 lok. 2U.

1.4. Księga wieczysta.

Dla nieruchomości lokalowej – lokalu niemieszkalnego będącego przedmiotem
opracowania prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1M/00281200/9 w XVI Wydziale
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Dla  nieruchomości  gruntowej,  zabudowanej  budynkiem  wielolokalowym,
w którym znajduje się lokal niemieszkalny będący przedmiotem opracowania, prowadzona
jest księga wieczysta KW Nr LD1M/00006582/9 w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
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1.5. Rodzaj praw wg rejestru gruntów i budynków.

W  skład  nieruchomości  wchodzi  m.in.  budynek  wielolokalowy,  w  którym
znajduje  się  lokal  niemieszkalny  nr  2U będący  przedmiotem  opracowania  oraz  działka
ewidencyjna gruntu nr 37/2 o powierzchni 748 m2.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami właścicielem lokalu niemieszkalnego nr
2U,  współwłaścicielami  w  częściach  wspólnych  budynku  i  urządzeń,  które  nie  służą
wyłącznie
do  użytku  właścicielom  poszczególnych  lokali  w  budynku  wielolokalowym  w  udziale
w  wysokości  3829/96677 części  i  współwłaścicielem  działki  ewidencyjnej  gruntu  nr  37/2
w udziale w wysokości  3829/96677 części jest BMS Business Marketing Service Spółka z o.o.
z siedzibą w Łodzi.

2. CEL WYCENY.

Celem wyceny jest  oszacowanie wartości  rynkowej nieruchomości  lokalowej,  w związku
z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

Niniejszy operat szacunkowy sporządzono wyłącznie dla powyższego celu i tylko w tym celu
może on być wykorzystywany.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA.

3.1. Podstawa formalna.

Podstawę  formalną  opracowania  stanowi  zlecenie  wykonania  czynności
niezbędnych  dla  sporządzenia  opisu  i  oszacowania  nieruchomości  –  m.in.  lokalu
niemieszkalnego (użytkowego) nr 2U położonego w Łodzi, przy ulicy Klonowej nr 36 z dnia
29  listopada 2021 roku,  dokonane  przez  Komornika  Sądowego przy Sądzie  Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Pana Ryszarda Michałka (akta sprawy Km 1007/16).

3.2. Autor opracowania.

Autorem opracowania jest mgr inż. Grzegorz Tylman:
 uprawnienia zawodowe w dziedzinie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra

Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  (Świadectwo  Nr  1813  wydane  w  dniu  29
marca 1996 r.),

 uprawnienia  międzynarodowe  Recognised  European  Valuer  (REV) nadane  przez
TEGOVA (The European Group of Valuers' Associations) i PFSRM (Polską Federację
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych)

 członek Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi, 
 członek Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości pod patronatem

Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi,
 uprawnienia budowlane nr 422/94/WŁ w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nadane

w dniu 22 grudnia 1994 roku przez Wojewodę Łódzkiego,
 członek  Łódzkiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  i  Techników  Budownictwa  –  numer

członkowski ŁOD/BO/0519/02.

3.3. Podstawy prawne.

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jednolity – Dziennik
Ustaw z 2020, poz. 1740, ogłoszony jako załącznik do Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy – Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami).

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity
– Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1575 ogłoszony jako załącznik do Obwieszczenia
Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  07  sierpnia  2020  r.  w  sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, z późniejszymi
zmianami).

 Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  05  sierpnia  2016  roku  w  sprawie
szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dziennik
Ustaw z 2016 roku, poz. 1263).
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 Ustawa z dnia 24 września 2004 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i
egzekucji  oraz  o  zmianie  innych  ustaw  (Dziennik  Ustaw  Nr  202,  poz.  2356),
z późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity –
Dziennik  Ustaw  z  2020  r.,  poz.  2052  ogłoszony  jako  załącznik  do  Obwieszczenia
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 października 2020 roku w sprawie
ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  –  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne,  z
późniejszymi zmianami).

 Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2020  roku  –  o  zmianie  ustawy  –  Prawo  geodezyjne  i
kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 782).

 Ustawa z dnia 8 listopada 1982 roku – O księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity
– Dziennik Ustaw z 2019 roku, poz. 2204 ogłoszony jako załącznik do Obwieszczenia
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 roku w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece, z późniejszymi
zmianami).

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst  jednolity  –  Dziennik  Ustaw  2020  roku,  poz.  293  ogłoszony  jako  załącznik
do Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r.
w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym, z późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku – O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
– Dziennik Ustaw z 2021 roku, poz. 1899 ogłoszony jako załącznik do Obwieszczenia
Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  17  września  2021  r.  w  sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami, z późniejszymi
zmianami). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2017, poz. 1509).

 Rozporządzenie  Rady Ministrów  z  dnia  21  września  2004  roku  w  sprawie  wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (tekst jednolity – Dziennik Ustaw
z  2021  roku,  poz.  555,  ogłoszony  jako  załącznik  do  Obwieszczenia  Prezesa  Rady
Ministrów  z  dnia  3  marca  2021  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu
rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  wyceny  nieruchomości  i  sporządzania
operatu szacunkowego).

3.4. Podstawy merytoryczne.

 „Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”.

 „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  Łodzi"
przyjęte uchwałą nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.

 Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów,
dla  których  obowiązkowe  jest  sporządzenie  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego przyjęte Uchwała Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 06 marca
2019 roku.

3.4. Źródła danych o nieruchomości.

 Oględziny nieruchomości przeprowadzone w dniu 22 grudnia 2021 roku bez
udziału  właściciela  nieruchomości  –  lokal  niemieszkalny nie  został  udostępniony do
oględzin.

 Wypis z kartoteki lokali dotyczący lokalu niemieszkalnego  2U znajdującego
się
w budynku wielolokalowym położonym przy ulicy Klonowej  nr  36, wydany w dniu
10 stycznia 2022 roku przez Prezydenta Miasta Łodzi (zał.2.).

 Wypis  z  kartoteki  budynków  dotyczący  m.in.  budynku  mieszkalnego
znajdującego się pod adresem Klonowa nr 36, na terenie działki ewidencyjnej gruntu nr
37/2, wydany w dniu 10 stycznia 2022 roku przez Prezydenta Miasta Łodzi (zał.3.).
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 Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki ewidencyjnej gruntu nr 37/2
wydany
w dniu 10 stycznia 2022 roku przez Prezydenta Miasta Łodzi (zał.4.).

 Wydruk  z  dnia  04  lutego  2022  roku  treści  księgi  wieczystej  KW  Nr
LD1M/00281200/9 prowadzonej  w  XVI  Wydziale  Ksiąg  Wieczystych  Sądu
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (zał.5.).

 Wydruk  z  dnia  04  lutego  2022  roku  treści  księgi  wieczystej  KW  Nr
LD1M/00006582/9 prowadzonej  w  XVI  Wydziale  Ksiąg  Wieczystych  Sądu
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (zał.6.).

 Wydruk mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000 nieruchomości
gruntowej, na której znajduje się budynek wielolokalowy, w którym zlokalizowany jest
przedmiotowy  lokal  mieszkalny,  udostępnionej  w  Łódzkim  Ośrodku  Geodezji  –  na
portalu www.log.lodz.pl (zał.7.).

 Rzut podstawowy lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr  2U w skali 1:100
stanowiący część  inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej  budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego  wraz  z  przynależnymi  pomieszczeniami  gospodarczymi
zlokalizowanego w Łodzi, przy ulicy Klonowej nr 36 (zał.8.).

 Inwentaryzacja  architektoniczno-budowlana  budynku  mieszkalnego,
wielorodzinnego  wraz  z  przynależnymi  pomieszczeniami  gospodarczymi
zlokalizowanego w Łodzi, przy ulicy Klonowej nr 36, sporządzona w marcu 2017 roku
przez  techn.  bud.  Annę  Białek,  udostępniona  przez  zarządcę  nieruchomości  –
„KUBIMEX”  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą
w Łodzi, przy placu Wolności nr 12.

 Informacje uzyskane od zarządcy nieruchomości – „KUBIMEX” Spółka z o.o.
z siedzibą w Łodzi, przy placu Wolności nr 12 na temat przedmiotowej nieruchomości
lokalowej, budynku wielolokalowego, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem
opracowania, jego stanu technicznego, przeprowadzanych remontów i modernizacji itp.

 Informacje uzyskane w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta  Łodzi
na temat  przeznaczenia terenu,  na którym położona jest  przedmiotowa nieruchomość
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

 Informacje  uzyskane  w  ewidencji  gruntów  Łódzkiego  Ośrodka
Geodezji  dotyczące  lokalnego  rynku  nieruchomości  lokalowych,  a  w  szczególności
transakcji  wolnorynkowych  nieruchomości  lokalowych  (samodzielnych  lokali
niemieszkalnych),  odnotowanych  na  tym  rynku  (na  terenie  Łodzi,  dzielnicy  Łódź-
Bałuty) w ostatnim okresie.

 Informacje uzyskane z bazy informacji o rynku nieruchomości prowadzonej
przez  Łódzkie  Stowarzyszenie  Analityków  Rynku  Nieruchomości  pod  patronatem
Łódzkiego  Stowarzyszenia  Rzeczoznawców  Majątkowych  w  Łodzi  –  dane  z  rynku
lokalnego
(z terenu Łodzi, dzielnicy Łódź-Bałuty) dotyczące sprzedaży nieruchomości lokalowych
(samodzielnych lokali niemieszkalnych).

 Dane z biur notarialnych i biur obrotu nieruchomościami dotyczące aktualnych
cen rynkowych nieruchomości lokalowych oraz preferencji kupujących, jakimi kierują
się przy nabywaniu tego typu nieruchomości.

 Informacje  własne  autora  opracowania  dotyczące  lokalnego  rynku
nieruchomości,
a  w  szczególności  transakcji  wolnorynkowych  nieruchomości  lokalowych
niemieszkalnych,  mających  miejsce  na  rynku  lokalnym,  na  terenie  Łodzi,  dzielnicy
Łódź-Bałuty w ostatnim okresie.

 Oględziny nieruchomości porównawczych.

4. DATY ISTOTNE DLA OPERATU SZACUNKOWEGO.
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4.1. Data sporządzenia operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy sporządzono w dniu 02 marca 2022 roku.

4.2. Data określenia wartości przedmiotu wyceny.

Wartość  przedmiotu  wyceny  określono  na  dzień  02  marca  2022  roku,  tj.
na dzień sporządzenia operatu szacunkowego.

4.3. Data określenia i uwzględnienia stanu przedmiotu wyceny.

Stan przedmiotu wyceny określono na dzień 22 grudnia 2021 roku.

4.4. Data dokonania oględzin nieruchomości.

Oględzin nieruchomości dokonano w dniu 22 grudnia 2021 roku.

5. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI.

5.1. Stan prawny nieruchomości.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami właścicielem nieruchomości lokalowej –
lokalu  niemieszkalnego  (użytkowego)  nr  2U,  współwłaścicielem  w częściach  wspólnych
budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicielom poszczególnych lokali
w  budynku  wielolokalowym  w  udziale  3829/96677 części  i  współwłaścicielem  działki
ewidencyjnej gruntu nr 37/2 w udziale 3829/96677 części jest BMS Business Marketing Service
Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Dla  przedmiotowej  nieruchomości  lokalowej,  oznaczonej  numerem  2U
prowadzona  jest  księga  wieczysta  KW  Nr  LD1M/00281200/9 w  XVI  Wydziale  Ksiąg
Wieczystych  Sądu  Rejonowego  dla  Łodzi-Śródmieścia  w  Łodzi.  Na  podstawie  wydruku
z księgi  wieczystej  KW Nr  LD1M/00281200/9 dokonanego w dniu 04 lutego 2022 roku
z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (zał.5.), stwierdzono,
że:

 w  dziale  I  księgi  wieczystej  ujawniony  jest  lokal  niemieszkalny  oznaczony  nr
L.UŻYTK.2 zlokalizowany  w  województwie  łódzkim,  w  powiecie  Miasto  Łódź,  w
gminie  Łódź Miasto,  w Łodzi,  w dzielnicy Łódź-Bałuty,  przy ulicy Klonowej  nr  36,
składający się z jednego pomieszczenia, położony na pierwszej kondygnacji nadziemnej,
stanowiący odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 38,29 m2; 

 w  dziale  I  Sp  –  spis  praw  związanych  z  własnością  wpisany  jest  udział  związany
z własnością lokalu – właścicielowi lokalu przysługuje udział wynoszący 3829/96677 części
w  prawie  współwłasności  gruntu  i  w  częściach  wspólnych  budynku  i  urządzeń  nie
służących  wyłącznemu  użytkowi  właścicieli  poszczególnych  lokali;  wielkość  udziału
w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – w wysokości 3829/96677 części;

 w dziale  II  księgi  wieczystej  jako  właściciel  nieruchomości  lokalowej  ujawniona jest
BMS Business Marketing Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Łodzi;

 w dziale III księgi wieczystej ujawnione są:

 inny wpis – z nieruchomości objętej niniejsza księgą wieczystą wszczęto egzekucję
z wniosku wierzyciela – BIMS PLUS FHH Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi (Sygn.
akt HJ KM 898/14); do egzekucji z nieruchomości przyłączył się kolejny wierzyciel
– Małgorzata Stryjak w sprawie HJ KM 399/15

 inny  wpis  –  do  egzekucji  prowadzonej  z  nieruchomości  objętej  niniejszą  księgą
wieczystą przyłączył  się wierzyciel  – BIMS PLUS FHH Spółka z o.o.  z siedzibą
w Łodzi (Sygn. akt HJ KM 1585/14);

 inny wpis  –  do  egzekucji  prowadzonej  w nieruchomości  objętej  niniejszą  księgą
wieczystą przyłączył  się  wierzyciel  – Inżynierska Agencja Projektowo-Budowlana
ENIX Spółka z o.o. (Syg. Akt HJ KM 406/15);
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 ograniczenie  w  rozporządzaniu  nieruchomością  –  zakaz  zbywania  przez  BMS
Business Marketing Service Spółka z o.o. w Łodzi nieruchomości objętej niniejsza
księgą;

 inny  wpis  –  do  egzekucji  prowadzonej  z  nieruchomości  objętej  niniejszą  księgą
wieczystą  przyłączył  się  kolejny  wierzyciel  –  Grupa  Finansowa  Spółka  z  o.o.
z siedzibą w Katowicach w sprawie HJ KM 1007/16;

 inny  wpis  –  do  egzekucji  prowadzonej  z  nieruchomości  objętej  niniejszą  księgą
wieczystą  przyłączył  się  kolejny  wierzyciel  –  Bank  Zachodni  WBK  Centrum
Restrukturyzacji Kredytów MŚP Zespół Windykacji Mikro i Małych Firm w sprawie
HJ KM 1660/16;

 inny  wpis  –  do  egzekucji  prowadzonej  z  nieruchomości  objętej  niniejsza  księgą
wieczystą przyłączył się kolejny wierzyciel – Wspólnota Mieszkaniowa Klonowa 36
w sprawie RM KM 1878/16;

 w dziale IV księgi wieczystej wpisane są:

 hipoteka umowna łączna w kwocie 315 000,00 zł. (słownie: trzysta piętnaście tysięcy
złotych 00/100) zabezpieczająca spłatę kredytu, roszczeń o odsetki oraz o przyznane
koszty  postępowania,  jak  również  inne  roszczenia  uboczne  wymienione  w
dokumencie  stanowiącym  podstawę  niniejszego  wpisu  –  umowa  kredytu  nr
S0192979/01/00 z dnia 04 marca 2013 roku, na rzecz Banku Zachodniego WBK
Spółka Akcyjna we Wrocławiu 8 Oddział w Łodzi;

 hipoteka  przymusowa  w  kwocie  134 136,31 zł.  (słownie:  sto  trzydzieści  cztery
tysiące  sto trzydzieści  sześć  złotych  31/100) z  tytułu należności  objętych  tytułem
wykonawczym wraz z roszczeniem o dalsze świadczenia, na rzecz Grupy Finansowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach;

 hipoteka  przymusowa  w  kwocie  7 254,34 zł.  (słownie:  siedem  tysięcy  dwieście
pięćdziesiąt cztery złote 34/100) z tytułu należności objętych tytułem wykonawczym
wraz z roszczeniem o dalsze świadczenia, na rzecz PGNIG Obrót Detaliczny Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Nieruchomość jest obciążona na dzień wykonania wydruku z księgi wieczystej
KW Nr LD1M/00281200/9, tj. na dzień 04 lutego 2022 roku.

Dla  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  przedmiotowym  budynkiem
wielolokalowym,  w  którym  znajduje  się  lokal  będącym  przedmiotem  opracowania,
prowadzona  jest  księga  wieczysta  KW  Nr  LD1M/00006582/9 w  XVI  Wydziale  Ksiąg
Wieczystych  Sądu  Rejonowego  dla  Łodzi-Śródmieścia  w  Łodzi.  Na  podstawie  wydruku
z księgi  wieczystej  KW Nr  LD1M/00006582/9 dokonanego w dniu 04 lutego 2022 roku
z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (zał.6.) stwierdzono,
że:

 w dziale I księgi wieczystej ujawnione są:

 działka gruntu nr 37/2 położona w województwie łódzkim, w powiecie Miasto Łódź,
w gminie Łódź Miasto, w dzielnicy Łódź-Bałuty, w Łodzi, przy ulicy Klonowej nr 36,
o  obszarze  0,0748 ha,  o  sposobie  korzystania  określonym  jako  „B  –  tereny
mieszkaniowe”;

 budynek położony w województwie łódzkim, w powiecie  Miasto Łódź,  w gminie
Łódź  Miasto,  w  dzielnicy  Łódź-Bałuty,  w  Łodzi,  przy  ulicy  Klonowej  nr  36,
niestanowiący  odrębnej  nieruchomości,  o  dwóch  kondygnacjach  i  powierzchni
użytkowej budynku 400 m2, o przeznaczeniu określonym jako „budynek mieszkalny”;
w budynku wyodrębnionych zostało 21 lokali mieszkalnych i 3 lokale niemieszkalne;

 budynek położony w województwie łódzkim, w powiecie  Miasto Łódź,  w gminie
Łódź  Miasto,  w  dzielnicy  Łódź-Bałuty,  w  Łodzi,  przy  ulicy  Klonowej  nr  36,
niestanowiący  odrębnej  nieruchomości,  o  jednej  kondygnacji,  o  przeznaczeniu
określonym jako „inny budynek niemieszkalny”; w budynku wyodrębnione zostały 3
lokale niemieszkalne – garaże;

 w dziale I Sp księgi wieczystej – spis praw związanych z własnością nie ma wpisów;
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 w dziale II księgi wieczystej jako współwłaściciele nieruchomości ujawnione są osoby
fizyczne i prawne – właściciele wyodrębnionych nieruchomości lokalowych;

 w dziale III księgi wieczystej nie ma wpisów;

 w dziale IV księgi wieczystej nie ma wpisów.
Nieruchomość nie jest obciążona na dzień wykonania wydruku treści księgi

wieczystej KW Nr LD1M/00006582/9, tj. na dzień 04 lutego 2022 roku.

5.2. Opis nieruchomości.

5.2.1. Rodzaj, charakter i cechy nieruchomości.

Przedmiotowa  nieruchomość  jest  nieruchomością  lokalową,
zlokalizowaną  na  pierwszej  kondygnacji  nadziemnej  (parterze)  budynku
wielolokalowego, położonego na działce ewidencyjnej gruntu nr 37/2 o powierzchni
748 m2, uzbrojonej we wszystkie dostępne na tym terenie media.

Wyceniana  nieruchomość  to  nieruchomość  lokalowa  –  lokal
niemieszkalny  (użytkowy)  nr  2U o  powierzchni  użytkowej  38,29 m2,  położony
w budynku wielolokalowym, zlokalizowanym przy ulicy Klonowej nr 36 w Łodzi,
wraz  z  udziałem w wysokości  3829/96677 części  w częściach wspólnych budynku i
urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicielom poszczególnych lokali i
w prawie współwłasności działki gruntu, na której zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek wielolokalowy.

Przedmiotowy  lokal  mieszkalny  stanowi  nieruchomość  lokalową,
w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku „O własności lokali”.

5.2.2. Lokalizacja i czynniki środowiskowe.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Łodzi, w dzielnicy
Łódź-Bałuty,  w  dzielnicy  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  położonej
w  trójkącie  ulic:  Lutomierska,  Powstańców  Wielkopolskich  i  aleja  Włókniarzy.
Nieruchomość  położona  jest  na  terenie  osiedla  zabudowy  mieszkaniowej
wielorodzinnej pochodzącego z drugiej połowy XX wieku – z lat sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych XX wieku.

Nieruchomość  położona  jest  w  środkowej  części  ww.  fragmentu
osiedla,  w  sąsiedztwie  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  zabudowy
oświatowej oraz lokalnego centrum handlowo-usługowego położonego wzdłuż ulicy
Lutomierskiej. Nieruchomość położona jest przy ulicy Klonowej, pomiędzy ulicami
Krotoszyńską (Lutomierską)  a  Powstańców Wielkopolskich,  prostopadle do ulicy
Klonowej, po jej wschodniej stronie. Pobliskie ulice: Lutomierska, Limanowskiego i
aleja  Włókniarzy są  jednymi z  głównych ulic  w mieście,  stanowią ważne trakty
komunikacyjne dzielnicy i  miasta.  Aleja Włókniarzy w Łodzi jest swego rodzaju
zachodnią  obwodnicą  centrum  Łodzi,  stanowi  fragment  drogi  krajowej  nr  91
przebiegającej przez Łódź. W pobliżu przedmiotowej posesji znajduje się lokalne
centrum  handlowo-usługowe,  z  licznymi  punkami  handlowymi  i  usługowymi
zlokalizowanymi najczęściej w zabudowie szeregowej oraz wolno stojącej, wzdłuż
ulicy Lutomierskiej i wzdłuż ulicy Klonowej.

Osiedle  to  posiada  dogodne  połączenie  komunikacją  publiczną:
tramwajową i autobusową z centrum Łodzi oraz pozostałymi częściami, osiedlami i
dzielnicami  Łodzi.  Liczne  linie  autobusowe i  tramwajowe  oraz  autobusy nocne,
a  także  znajdujący  się  w  stosunkowo  niewielkiej  odległości  dworzec  kolejowy
„Łódź  Żabieniec”  zapewniają  dość  dobrą  jakość  skomunikowania  tego  terenu  z
pozostałą częścią miasta i aglomeracji.

W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się skrzyżowanie
ulicy  Lutomierskiej  i  alei  Włókniarzy  wraz  z  licznymi  obiektami  handlowo-
usługowymi tam zlokalizowanymi, w tym sklepami wielkopowierzchniowymi ALDI
i NETTO, restauracją McDonald’s, salonem i serwisem samochodowym CITROEN.
W niewielkiej odległości od nieruchomości znajdują się również obiekty oświatowe,
tj.  m.in.  dwie  szkoły podstawowe,  przedszkola,  żłobek,  a  także obiekty ochrony
zdrowia – Zespoły Ochrony Zdrowia, prywatne przychodnie lekarskie i  gabinety
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stomatologiczne.  Na  tym  terenie  znajdują  się  też  inne  obiekty  restauracyjne,
warsztaty samochodowe i inne obiekty usługowe.

5.2.3. Stan i stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Nieruchomość  –  lokal  niemieszkalny  będący  przedmiotem
opracowania, a także działka gruntu i znajdujący się na nich budynek mieszkalny
wielolokalowy, są uzbrojone we wszystkie media instalacyjne znajdujące się na tym
terenie, tj. w:

 wodę,

 kanalizację sanitarną,

 energię elektryczną,

 sieć centralnego ogrzewania,

 sieć ciepłej wody użytkowej,

 sieć teleinformatyczną.

5.2.4. Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości.

Najbliższe  otoczenie  nieruchomości,  w  której  znajduje  się  lokal
niemieszkalny będący przedmiotem opracowania jest w pełni zurbanizowane. Teren
ten wymaga jednak dalszych działań związanych z uzupełnieniem, wymianą starych
i  wykonaniem  nowych  elementów  pod  względem  urbanistycznym.  Działania  te
wymagają jedna znacznych nakładów związanych z realizacją tego procesu.

W  pobliżu  przedmiotowej  nieruchomości  znajdują  się  przede
wszystkim budynki wielolokalowe, mieszkalne, pochodzące z lat sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych  XX  wieku,  zlokalizowane  we  wszystkich  kierunkach  świata
od nieruchomości.  W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajdują się również
obiekty  oświatowe  ze  szkołami  podstawowymi,  przedszkolami  i  żłobkami,
zabudowa  gospodarczo-garażowa  oraz  lokalne  centrum  handlowo-usługowe,  ze
sklepami  spożywczymi  i  przemysłowymi  różnych  branż,.  W  dalszej  odległości
od nieruchomości zlokalizowane są większe centra handlowo-usługowe, w których
znajdują  się  liczne  sklepy  i  punkty  handlowo-usługowe,  obiekty  restauracyjne,
apteki, sklepy wielkopowierzchniowe itp.

5.2.5. Stan usług, zaplecza bytowego i komunikacji. 

W  sąsiedztwie  przedmiotowej  nieruchomości  znajduje  się  lokalne,
niewielkie  centrum  handlowo-usługowe  tego  fragmentu  osiedla,  znajdujące  się
wzdłuż ulicy Lutomierskiej. Na tym obszarze, zarówno po północnej i południowej
stronie ulicy Lutomierskiej znajduje się zabudowa szeregowa, w której ulokowane
są sklepy i punkty usługowe różnych branż. Większe centrum handlowo-usługowe
znajduje się  w odległości  ok.  500 m od nieruchomości,  przy skrzyżowaniu ulicy
Lutomierskiej  i  alei  Włókniarzy,  gdzie  znajdują  się  m.in.  sklepy
wielkopowierzchniowe sieci NETTO i sieci ALDI. W rejonie tych sklepów znajdują
się  również  inne  obiekty  handlowo-usługowe  zaopatrujące  mieszkańców
okolicznego osiedla w podstawowe artykuły zaplecza bytowego.

Dojazd  do  nieruchomości  ulicą  Klonową,  od  strony  północnej  i
południowej,  odpowiednio  od  strony  ulicy  Krotoszyńskiej  i  Lutomierskiej  (z
centrum miasta) oraz od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich i alei Włókniarzy
(zachodniej obwodnicy śródmieścia miasta). 

Ulicami:  Lutomierską  i  Klonową  kursują  autobusy  Miejskiego
Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Spółka  z  o.o.  w  Łodzi,  natomiast  ulicą
Limanowskiego  i  aleją  Włókniarzy  kursują  dodatkowo  tramwaje  miejskiego
przewoźnika.  Najbliższe  przystanki  komunikacji  autobusowej  zlokalizowane  są
w niewielkiej odległości od przedmiotowej nieruchomości, przy skrzyżowaniu ulicy
Lutomierskiej z ulicą Klonową. Z kolei najbliższe przystanki miejskiej komunikacji
tramwajowej  zlokalizowane  są  przy  skrzyżowaniu  ulicy  Limanowskiego  z  ulicą
Klonową,  przy  skrzyżowaniu  ulicy  Lutomierskiej  z  aleją  Włókniarzy  oraz
skrzyżowaniu ulicy Powstańców Wielkopolskich z aleja Włókniarzy.
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5.2.6. Stan, sposób użytkowania i zagospodarowania nieruchomości.

Na  terenie  nieruchomości  znajduje  budynek  wielolokalowy,
mieszkalny,  wybudowany  prawdopodobnie  w  pierwszej  połowie  XX  wieku.
W  drugiej  dekadzie  XXI  wieku  budynek  ten  został  generalnie  wyremotowany,
nadbudowany  i  zaadaptowany  do  obecnej  funkcji,  tj.  niewielkiej  kamieniczki
z wyodrębnionymi samodzielnymi lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi. Jest
to  budynek  niepodpiwniczony,  czterokondygnacyjny,  wykonany  w  technologii
tradycyjnej, murowej.

Na działce geodezyjnej wschodzącej w skład nieruchomości znajduje
się ww. budynek wielolokalowy oraz  budynek gospodarczo-garażowy,  w którym
z kolei zostały wyodrębnione trzy lokale niemieszkalne – garaże oraz znajdują się
pomieszczenia przynależne (komórki lokatorskie) oraz pomieszczenia gospodarcze,
m.in.  miejsce do gromadzenia odpadów komunalnych. Na terenie przedmiotowej
działki  urządzone  są  również  utwardzenia  terenu  w  postaci  komunikacji
wewnętrznej oraz niewielkie tereny zielone.

Obydwa  budynki  znajdujące  się  na  terenie  nieruchomości  są
w  dobrym  stanie  technicznym  i  są  użytkowane  zgodnie  z  założeniami  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

Lokal niemieszkalny (użytkowy) nr 3U znajdujący się w ww. budynku
wielolokalowym jest użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem – jako lokal
niemieszkalny.

5.2.7. Budynek mieszkalny wielolokalowy.

Budynek  mieszkalny  wielolokalowy  jest  budynkiem  –  niewielką
kamieniczką  czynszową,  czterokondygnacyjną,  niepodpiwniczoną,  wykonaną
w technologii tradycyjnej, murowej, ze stropami żelbetowymi dachem konstrukcji
drewnianej, dwuspadowym krytym papą termozgrzewalną na deskowaniu. Budynek
wybudowany został prawdopodobnie w pierwszej połowie XX wieku, a w pierwszej
i  drugiej  dekadzie XXI wieku został  nadbudowany,  przeszedł kapitalny remont i
został  zaadaptowany do  obecnej  funkcji   (wg  kartoteki  budynków  prowadzonej
przez  Prezydenta  Miasta  Łodzi  budową  zakończona  została  w  2012  roku).
Konstrukcja  tradycyjna,  ściany  murowane  z  elementów  drobnowymiarowych,
stropy  żelbetowe,  klatka  schodowa  żelbetowa,  pokrycie  dachu  papą
termozgrzewalną.  Stolarka  okienna  z  profili  PCW,  typowa,  zespolona.  Stolarka
drzwiowa  wewnętrzna  drewniana,  typowa.  Drzwi  wejściowe  do  poszczególnych
lokali – stalowe, typowe, antywłamaniowe. Wykończenie budynku standardowe. Na
pierwszej  kondygnacji  nadziemnej  budynku  znajdują  się  3  lokale  niemieszkalne
(użytkowe).  Budynek  ma
łączną  powierzchnię  użytkową  lokali  wyodrębnionych  w  wysokości  889,39 m2,
łączną powierzchnię użytkową pomieszczeń przynależnych w wysokości 23,46 m2 i
powierzchnię zabudowy w wysokości 316 m2. W budynku znajduje się łącznie 21
wyodrębnionych lokali mieszkalnych i 3 wyodrębnione lokale niemieszkalne.

Teren wokół budynku uporządkowany,  z urządzoną zielenią niską i
wysoką, z urządzonymi alejkami dla pieszych. Dojazd do budynku ulicą Klonową
od strony północnej i  południowej,  odpowiednio od strony ulic:  Krotoszyńskiej  i
Lutomierskiej oraz Powstańców Wielkopolskich i alei Włókniarzy.

5.2.8. Budynek niemieszkalny, gospodarczo-garażowy, wielolokalowy.

Budynek  niemieszkalny  gospodarczo-garażowy,  wielolokalowy  jest
budynkiem  parterowym,  niepodpiwniczonym,  wykonanym  w  technologii
tradycyjnej,  murowej,  ze  stropodachem  konstrukcji  drewnianej,  jednospadowym
krytym  blachą  trapezową.  Stolarka  drzwiowa  stalowa,  typowa,  wrota  garażowe
stalowe,  uchylne.  Wykończenie  budynku  standardowe.  Budynek  wybudowany
został  prawdopodobnie w pierwszej  połowie XX wieku,  a  w pierwszej  i  drugiej
dekadzie  XXI  wieku  został  rozbudowany,  przeszedł  kapitalny  remont  i  został
zaadaptowany  do  obecnej  funkcji  (wg  kartoteki  budynków  prowadzonej  przez
Prezydenta Miasta Łodzi budową zakończona została w 2012 roku). Budynek ma
łączną  powierzchnię  użytkową  lokali  wyodrębnionych  w  wysokości  55,62 m2 i
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powierzchnię  zabudowy
w  wysokości  106 m2.  W  budynku  znajdują  się  łącznie  3  wyodrębnione  lokale
niemieszkalne,  użytkowe  (garaże)  oraz  komórki  lokatorskie  stanowiące
pomieszczenia  przynależne  do  poszczególnych  lokali  mieszkalnych,  a  także
pomieszczenia  gospodarcze  stanowiące  m.in.  pomieszczenia  do  gromadzenia
odpadów komunalnych.

Teren wokół budynku uporządkowany,  z urządzoną zielenią niską i
wysoką, z urządzonymi alejkami dla pieszych. Dojazd do budynku od strony ulicy
Klonowej przez przejazd bramowy w budynku mieszkalnym wielolokalowym oraz
od strony wschodniej uliczką osiedlową, wewnętrzną, obsługująca okoliczne bloki
mieszkalne.

5.2.9. Lokal niemieszkalny (użytkowy) nr 2U.

Przedmiotowy lokal niemieszkalny (użytkowy) oznaczony numerem
2U. położony jest na I kondygnacji nadziemnej (parterze) budynku wielolokalowego
zlokalizowanego przy ulicy Klonowej nr 36 w Łodzi. Lokal składa się z jednego
pomieszczenia. Jest to lokal jednoprzestrzenny, środkowy, z wejściem bezpośrednio
z ulicy Klonowej (po 3 stopniach) lub z klatki  schodowej  dostępnej z przejazdu
bramowego prowadzącego na dziedziniec zabudowanej budynkiem wielolokalowym
nieruchomości  gruntowej,  o  przyjętym,  słabym standardzie wykończenia.  Łączna
powierzchnia  użytkowa  lokalu  wynosi  38,29 m2.  Lokal  jest  fizycznie  połączony
z sąsiadującym z nim od strony południowej lokalem niemieszkalnym (użytkowym)
nr 3U, należącym do tego samego właściciela. Ściana działowa dzieląca te lokale i
stanowiąca o ich samodzielności została wyburzona.

Z  informacji  uzyskanych  w  archiwum  Wydziału  Urbanistyki  i
Architektury  Urzędu  Miasta  Łodzi  wynika,  że  na  tego  typu  prace  nie  była
wydawana  żadna  decyzja  administracyjna,  ani  nie  było  dokonane  zgłoszenie
wykonania tego typu robót budowlanych. Prace związane z likwidacją ww. ściany
oddzielającej  niezależne,  samodzielne  lokale  niemieszkalne  są  samowolą
budowlaną.

Według stanu nieruchomości na dzień oględzin (22 grudnia 2021
roku)  ,  lokale  niemieszkalne nr 2U oraz 3U stanowią  wspólną,  gospodarczą
całość i mogą być wspólnie wykorzystywane.

Powyższe  informacje  uzyskano  w  trakcie  oględzin  nieruchomości
przeprowadzonych w dniu 22 grudnia 2021 roku. Oględziny odbyły się bez udziału
właściciela  nieruchomości  –  lokal  niemieszkalny  nie  został  udostępniony  do
oględzin.  Szczegółowe informacje na temat lokalu niemieszkalnego,  jego danych
ogólnych,  układu  funkcjonalnego,  elementów  wykończenia,  instalacji
wewnętrznych itp. uzyskano u zarządcy przedmiotowej nieruchomości – w spółce
„KUBIMEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy placu Wolności nr 12.

Pozostałe  ściany  oddzielające  lokal  od  sąsiadujących  z  nim
pomieszczeń,  tj.  innych  lokali,  korytarzy  i  klatki  schodowej  są  murowane
z  elementów  drobnowymiarowych,  otynkowane,  pełne.  Ściany  nie  posiadają
otworów łączących przedmiotowy lokal  z  pomieszczeniami lokali  sąsiadujących.
Lokal  spełniał  wymagania  warunków  technicznych  dotyczących  wytrzymałości,
izolacji  akustycznej,  termicznej  i  pożarowej.  Lokal  był  samodzielnym  lokalem
mieszkalnym w myśl art.  2. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku „O własności
lokali” .

Wykończenie lokalu:

 Tynki wewnętrzne – przyjęto cementowo-wapienne.

 Malowanie i okładziny – przyjęto malowanie emulsyjne.

 Podłogi  i  posadzki –  przyjęto posadzki  cementowe w całym lokalu (lokal  w
trakcie remontu).

 Stolarka okienna – z profili PCW, typowa, zespolona.

 Stolarka drzwiowa – zewnętrzna stolarka drzwiowa (wejściowa) z profili PCW,
typowa,  zespolona,  drzwi  wejściowe  z  klatki  schodowej  stalowe,  typowe,
antywłamaniowe.
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 Instalacje  wewnętrzne –  woda,  kanalizacja  sanitarna,  energia  elektryczna,
centralne ogrzewanie (z sieci), ciepła woda użytkowa (z sieci).

 Stan  techniczny  lokalu  –  niemożliwy  do  ocenienia;  przyjęto  przeciętny,
podstawowy  stan  techniczny  lokalu  i  przeciętny,  podstawowy  standard
wykończenia wnętrz.

6. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI.

Przedmiotowa  nieruchomość  położona  jest  na  terenie,  dla  którego  obowiązujący  plan
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia
2003  r.
Na dzień wyceny na tym terenie nie obowiązuje żaden nowy plan. Zgodnie z artykułem 154 ust. 2
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – O gospodarce nieruchomościami:  „W przypadku braku planu
miejscowego,  przeznaczenie  nieruchomości  ustala  się  na  podstawie  studium  uwarunkowań  i
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  lub  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i
zagospodarowania terenu.”

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Łodzi" przyjęte uchwałą nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 roku,
przedmiotowa  nieruchomość  położona  jest  na  terenach  tworzących  strefę  ogólnomiejską,  tj.
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej opisanej jako tereny wielkich zespołów mieszkaniowych,
oznaczonej symbolem M1. Są to obszary stanowiące istotny zasób mieszkaniowy miasta z przewagą
zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  rozmieszczonej  w  układach  grzebieniowych  lub
swobodnych  o  wysokiej  intensywności.  Charakteryzują  się  rozbudowaną  dostępnością
do infrastruktury technicznej i społecznej. Głównymi celami polityki przestrzennej tego terenu są:

1) Podnoszenie jakości życia i zamieszkania.

2) Uruchomienie procesów samoorganizacji osiedla poprzez związanie użytkowania z otaczająca
przestrzenią – wspieranie procesu tworzenia więzi  mieszkańców z bezpośrednim otoczeniem
zamieszkiwanej zabudowy.

3) Kształtowanie i porządkowanie struktury przestrzennej. 
Dopuszczalne  przeznaczenie  terenu  w jednostce  M1 to  tereny  zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej  i  usługowej.  Przeznaczenie  dopuszczalne  z  ograniczeniami  dla  tej  jednostki,  to
tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  – wyłącznie w zakresie obiektów istniejących i
uzupełnienia ich układu.

Nieruchomość  jest  wykorzystywana  zgodnie  z  założeniami  „Studium  uwarunkowań  i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”.

7. SPOSÓB WYCENY.

Zgodnie z celem wyceny, w niniejszym operacie określono wartość nieruchomości lokalowej
–  lokalu  niemieszkalnego  (użytkowego)  nr  2U znajdującego  się  w  budynku  wielolokalowym
zlokalizowanym w Łodzi, przy ulicy Klonowej nr 36.

Przedmiotową nieruchomość wyceniono zgodnie z  Ustawą z  dnia 21 sierpnia  1997 roku
O gospodarce nieruchomościami i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku
w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z art. 151. ust. 1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami:
Art. 151. 1. 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.
(…)

W  celu  określenia  tej  wartości  ustalono  sposób  optymalnego  lub  najbardziej
prawdopodobnego  użytkowania  nieruchomości.  Sposób  ten  oznacza  najbardziej  prawdopodobne
wykorzystanie  nieruchomości,  które  jest  fizycznie  możliwe,  odpowiednio  uzasadnione,  prawnie
dopuszczalne,  ekonomicznie  opłacalne  i  zapewniające  najwyższą  wartość  wycenianej
nieruchomości.

Zgodnie z artykułem 154 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wyboru podejścia, metody
i  techniki  szacowania  nieruchomości  dokonuje  rzeczoznawca  majątkowy,  uwzględniając
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w  szczególności  cel  wyceny,  rodzaj  i  położenie  nieruchomości,  funkcję  wyznaczoną  dla  niej
w  planie  miejscowym,  stopień  wyposażenia  w  urządzenia  infrastruktury  technicznej,  stan  jej
zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych.

Uwzględniając cechy nieruchomości, cel wyceny oraz przepisy prawa, na podstawie art. 150
ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  określono wartość
rynkową nieruchomości  wycenianej  w  niniejszym operacie,  tj.  wartość  rynkową nieruchomości
lokalowej  –  lokalu  niemieszkalnego  nr  2U,  położonego  w  budynku  wielolokalowym
zlokalizowanym przy ulicy Klonowej nr 36 w Łodzi. Biorąc pod uwagę czynniki wpływające na
wartość nieruchomości  oraz  znajomość cen  transakcyjnych i  cech nieruchomości  podobnych do
szacowanej  zastosowano,  zgodnie  z  art.  153  ust.  1  podejście  porównawcze  oraz  metodę
korygowania ceny średniej do wyceny przedmiotowego prawa.

Zgodnie  z  Notą  Interpretacyjną  Nr  1,  podejście  porównawcze  stosuje  się  do  określania
wartości  rynkowej  wyłącznie  wówczas,  gdy  nieruchomości  podobne  do  nieruchomości  będącej
przedmiotem  wyceny  były  w  obrocie  na  określonym  rynku  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat
poprzedzających  wycenę,  a  także  gdy ich  cechy wpływające  na  ceny oraz  warunki  dokonania
transakcji są znane.

7.1. Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej.

Do obliczenia wartości  nieruchomości zastosowano podejście porównawcze,
metodę korygowania ceny średniej.

Przy określaniu wartości nieruchomości w podejściu porównawczym zakłada
się, że racjonalnie postępujący inwestor nie zapłaci za określoną nieruchomość więcej, niż
wynosi  cena,  jaką  miałby zapłacić  za  nieruchomość  podobną,  jeżeli  nie  wymagałoby to
dodatkowego  czasu  oczekiwania.  Istotą  podejścia  porównawczego  jest  to,  że  wartość
rynkowa nieruchomości zależy bezpośrednio od cen porównywalnych nieruchomości.

Przy  metodzie  korygowania  ceny  średniej  do  porównań  przyjmuje  się
z  lokalnego  rynku  nieruchomości  co  najmniej  kilkanaście  transakcji  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  wartości  przypisane
poszczególnym cechom tych nieruchomości.
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Przy stosowaniu metody korygowania ceny średniej  obowiązuje następująca
procedura:

 określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość poprzez
ustalenie jego rodzaju, obszaru oraz okresu badania cen transakcyjnych,

 ustaleniu  rodzaju  i  liczby  cech  rynkowych  wpływających  na  poziom  cen  na  rynku
lokalnym wraz z określeniem wag cech rynkowych,

 podanie  charakterystyki  wycenianej  nieruchomości  z  wyeksponowaniem  jej  cech
rynkowych,

 opis nieruchomości i jej cech rynkowych o cenie transakcyjnej Cmin i nieruchomości i jej
cech rynkowych o cenie maksymalnej Cmax,

 określenie ceny transakcyjnej średniej Cśr ze zbioru transakcji przyjętych do analizy lub
z grupy nieruchomości reprezentatywnych (próbki reprezentatywnej),

 określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako:

 określenie wag każdej cechy rynkowej oraz zakresu współczynników korygujących tych
cech,

 określenie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości według formuły:

gdzie:
ui – oznacza  wartości  współczynników  odzwierciedlające  ocenę

nieruchomości  w  aspekcie  cech  rynkowych;  liczba  współczynników
powinna  odpowiadać  określonej  wcześniej  liczbie  cech  rynkowych
nieruchomości

 obliczenie sumy współczynników korygujących.
Zgodnie  z  powyższą  procedurą  dla  potrzeb  niniejszej  wyceny  określono

lokalny rynek nieruchomości lokalowych pod względem rodzajowym, obszarowym i okresu
badania cen transakcyjnych, wyodrębniając w szczególności:

 Rodzaj  rynku:  rynek  nieruchomości  lokalowych  –  rynek  samodzielnych  lokali
niemieszkalnych, użytkowych,  o różnej  funkcji  (biurowej,  handlowej,  usługowej itp.)
znajdujących  się  w  budynkach  pochodzących  z  tego  samego  okresu  co  budynek
wielolokalowy,  w  którym  zlokalizowany  jest  przedmiotowy  lokal  niemieszkalny,
położonych na terenie osiedli mieszkaniowych.

 Obszar  rynku:  Łódź,  dzielnice:  Łódź-Bałuty  i  Łódź-Polesie,  obręby  ewidencyjne
sąsiednie dla przedmiotowej lokalizacji.

 Okres badania: zwyczajowe dwa lata poprzedzające datę wyceny (marzec 2020 – marzec
2022 roku).

 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego) – teren budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego.

 Korzystne relacje pomiędzy popytem i podażą na tego rodzaju nieruchomości.

 Korzystne  elementy  środowiska  naturalnego  (sąsiedztwo  zieleni  miejskiej,  parków,
dzielnice zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, bliskość do komunikacji miejskiej,
infrastruktury  komunikacyjnej  oraz  infrastruktury  towarzyszącej  budownictwu
mieszkaniowemu wielorodzinnemu).

 Brak ograniczeń związanych z przepisami prawa (np. wpis nieruchomości do rejestru
zabytków, położenie w strefie ochrony konserwatorskiej,  ustanowienie ograniczonych
praw rzeczowych itp.).

Poniżej przedstawiono rodzaj cech rynkowych wpływających na poziom cen
na rynku lokalnym dla określonego wyżej rodzaju rynku lokalowych:

 powierzchnia użytkowa lokalu,

 lokalizacja ogólna budynku,
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 lokalizacja szczegółowa lokalu,

 cechy fizyczne nieruchomości – lokalu niemieszkalnego (układ funkcjonalny, rozkład,
wejścia itp.),

 stan techniczny i standard wykończenia lokalu niemieszkalnego.
Wagi  cech  rynkowych  wpływających  na  poziom cen  rynkowych  na  rynku

lokalnym ustala się na podstawie:

 analizy  bazy  danych  o  cenach  i  cechach  nieruchomości  będących  wcześniej
przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badania cen,

 analogii do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych,

 badań i obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości.

8. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

8.1. Charakterystyka rynku nieruchomości – analiza ekonomiczna, trend czasowy.

Popyt,  podaż i cenę na lokalnym rynku nieruchomości kształtują miejscowe
warunki  ekonomiczno-społeczne.  Rynek  aglomeracji  łódzkiej  podlega  tym  samym
zjawiskom, jakie występują na rynku krajowym. Stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych
bezrobotnych spada i jest najniższa w historii.

Region  łódzki  jest  obszarem  mało  zasobnym  w  środki  finansowe,  lecz
charakteryzuje  się  dobrą  aktywnością  gospodarczą.  Rynku  łódzkiego  dotyczy  zjawisko
migracji zarobkowej do Warszawy, które jest równoważone pozytywnymi wskaźnikami dla
aglomeracji w ostatnim czasie. Główne generatory rozwoju rynku mieszkaniowego w Łodzi
to:

 liczba mieszkańców miasta i aglomeracji,

 wzrastająca siła nabywcza,

 rozwój ekonomiczny miasta (nowa kadra kierownicza – wzrost popytu na mieszkania o
lepszym, wyższym standardzie),

 dostępność kredytów,

 pojawienie się nowych inwestorów krajowych i zagranicznych (mieszkanie jako lokata
kapitału).

W  ostatnich  miesiącach  nastąpiło  polepszenie  się  globalnej  koniunktury
gospodarczej oraz globalne polepszenie się nastrojów inwestycyjnych. Kredyty hipoteczne są
najtańsze w historii. Nastąpiły utrudnienia w uzyskaniu kredytów, co w niewielkim stopniu
wpłynęło  na  ograniczenie  popytu.  Większość  odnotowywanych  transakcji  rynkowych
nieruchomości  lokalowych,  zarówno  mieszkalnych,  jak  i  niemieszkalnych  oraz  lokali
mieszkalnych będących przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest
gotówkowa.  Jednocześnie  trwający  od  ok.  2-3  lat  silny  popyt  wewnętrzny  i  wzrost
przychodów,  znaczny  spadek  stopy  bezrobocia  oraz  wzrost  aspiracji  społeczeństwa,
spowodowały wzrost cen mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym.

Przewidywania na rok 2021 były optymistyczne. Analitycy zakładali, że rynki
nieruchomości lokalowych, szczególnie w dużych aglomeracjach nadal będą rozwijały się,
choć nieco w wolniejszym tempie. Po gwałtownych wzrostach cen jednostkowych przede
wszystkim lokali mieszkalnych, ale również niemieszkalnych, odnotowanych w roku 2018 i
szczególnie w roku 2019, przewidywano dalszy stały wzrost  cen zarówno nieruchomości
lokalowych,  jak  i  lokali  mieszkalnych  będących  przedmiotem  spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu.  Wybuch pandemii  koronawirusa  spowodował  najpierw
niewielkie zawahania się rynku nieruchomości lokalowych, a następnie ciąg dalszy stałego
wzrostu  cen  nieruchomości,  szczególnie  nieruchomości  lokalowych  mieszkalnych  i
niemieszkalnych  oraz  lokali  mieszkalnych  będących  przedmiotem  spółdzielczego
własnościowego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego.  Przy  tak  intensywnych  wzrostach  cen
transakcyjnych  odnotowywanych  obecnie,  istnieje  co  prawda  prawdopodobieństwo
wystąpienia  tzw.  „bańki”  cenowej
w segmencie rynku nieruchomości lokalowych. Ryzyko z tym związane jest różnie oceniane
przez analityków i trudno jest tutaj przewidzieć, czy wystąpi to zjawisko czy też nie. Bańka
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cenowa  (mieszkaniowa)  to  sytuacja,  w  której  ceny  nieruchomości  rosną  szybciej  niż
wskazywałyby na to warunki rynkowe, choćby ze względu na wzrost cen materiałów czy
robocizny. W efekcie klienci obawiający się o dalsze wzrosty decydują się na szybszy zakup
mieszkań, by zdążyć przed podwyżką. Drugą grupą kupujących są optymiści, którzy wierzą,
że zarobią na kolejnych wzrostach. W tle działają spekulanci. Wszystko to razem nakręca
popyt, a popyt nakręca cenę. 
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Wprowadzane  w  ostatnich  latach  przez  banki  nowe  przepisy  i  wymagania
(m.in. zwiększający się wymagany wkład własny, zwiększający się koszt uzyskania kredytu
w  związku  z  wprowadzonym  m.in.  „podatkiem  bankowym”)  znacznie  ograniczyło
dostępność  i  łatwość  uzyskiwania  kredytów  hipotecznych.  Negatywny  wpływ  na  rynek
inwestycyjny będą miały zmiany kursów walut, w tym osłabienie złotego i rosnąca inflacja.
Deweloperzy mogą zacząć odczuwać kłopoty w kredytowaniu inwestycji. Na rynku wtórnym
ceny mieszkań rosły w dość dużym i szybkim tempie, osiągając poziom cen jednostkowych
większy niż ten pochodzący z lat 2007-2008. Jednocześnie właściciele używanych mieszkań
nie  są  skłonni
do  obniżek  cen  przy  sprzedaży  nieruchomości,  mimo  rosnących  kosztów  utrzymania
nieruchomości,  choćby  ze  względu  na  zapowiadane  podwyżki  cen  energii  elektrycznej,
wody, kanalizacji sanitarnej, wywozu śmieci i podatków lokalnych. Kupujący mieszkania na
rynku  wtórnym  będą  również  odczuwać  kłopoty  w  kredytowaniu  zakupu  mieszkań  ze
względu
na  wysokość  wkładu  własnego  oraz  brak  możliwości  zaciągania  kredytów  w  walutach
obcych, a jedynie w złotych, jeśli zarobki starających się o kredyt wyrażone są w złotych. W
związku z tym możliwe są obniżki cen zależne jednak od sytuacji poszczególnych rynków
lokalnych.

Sytuacja  związana  z  wybuchem pandemii  korona  wirusa  w połowie  marca
2020  roku  wpłynęła  na  stan  rynku.  Skutki  tego  wybuchu  są  na  tym  etapie  trudne  do
przewidzenia.  Nie  do  przewidzenia  jest  czas  trwania  epidemii,  jej  wpływ  na  poziom
uzyskiwanych  cen  transakcyjnych,  jak  i  ogólne  skutki  na  stan  gospodarki  krajowej  i
światowej.

W badanym okresie przeanalizowano wskaźnik wzrostu cen w czasie. Trend
zmiany cen jest skutkiem m.in. podaży i popytu, warunków finansowych transakcji, a także
powodowany  jest  często  pojawianiem  w  obszarze  rynku  tzw.  cenotwórczych  lokalizacji
inwestycji  (do  których  należą  m.in.  inwestycje  drogowe,  budowa  centrów  handlowych,
nowych osiedli mieszkaniowych itp.).  W latach 2016-2017 roku zaobserwowano trwającą
od kilkunastu miesięcy stagnację cen na rynku nieruchomości  lokalowych.  W roku 2018
nastąpił wzrost cen mieszkań, który trwa do chwili obecnej. W 2019 roku wzrost ten jest
wyjątkowo gwałtowny i duży. W 2020 roku, mimo pandemii koronawirusa ceny mieszkań
(nieruchomości  lokalowych  i  lokali  mieszkalnych  będących  przedmiotem  spółdzielczego
własnościowego prawa do lokali) na rynku wtórnym pozostały na niezmienionym poziomie.
Na łódzkim rynku nieruchomości, na którym ceny nieruchomości w porównaniu z innymi
dużymi aglomeracjami,  od lat  kształtują się  na niskim poziomie,  tendencje wzrostowe są
bardziej  widoczne,  natomiast  są one proporcjonalne do wzrostów cen mieszkań w całym
kraju.  Obserwuje  się  również  wzrost  liczby  zawieranych  transakcji,  głównie  na  rynku
pierwotnym. 

Trend czasowy.
W badanym okresie ustalono wskaźnik wzrostu cen w czasie. Trend zmiany

cen  jest  skutkiem  m.in.  podaży  i  popytu,  warunków  finansowych  transakcji,  a  także
powodowany  jest  często  pojawianiem  w  obszarze  rynku  tzw.  cenotwórczych  lokalizacji
inwestycji
(do których należą m.in. inwestycje drogowe, powstawanie dużych centrów przemysłowych
czy handlowo-usługowych).

Analiza uzyskanych cen transakcyjnych nieruchomości  w badanym okresie,
w  latach  2020-2021,  wykazuje  w  niektórych  segmentach  rynku  (m.in.  na  rynku
nieruchomości lokalowych – samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych
oznaczonych  jako  przedmiot  spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokali)  znaczny
wzrost  cen  tego  typu  nieruchomości.  Z  kolei  inne  segmenty  rynku,  m.in.  rynek
nieruchomości  lokalowych  –  lokali  niemieszkalnych,  rynek  zabudowanych  budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi nieruchomości gruntowych nie wykazują tak gwałtownych
wzrostów (szczególnie  na  rynku  wtórnym).  Przed  tym okresem odnotowano  stosunkowo
wysoki  wzrost  cen  gruntów
w odniesieniu do gruntów nabywanych na cele biurowo-usługowe, handlowe, magazynowo-
składowe  i  produkcyjne.  Powyższe  związane  było  z  dużą,  przewidywaną  atrakcyjnością
gruntów nabywanych na te cele na terenie Łodzi i w jej najbliższej okolicy oraz autostrady
A-1, a w szczególności w pobliżu węzłów drogowych.
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Z kolei grunty przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
wielorodzinnej nie odnotowały tak wysokich wzrostów i ich przyrost wartości nie odbiega
od  średnich  ogólnokrajowych.  Na  łódzkim  rynku  ceny  nieruchomości  w  porównaniu
z innymi dużymi aglomeracjami, od lat kształtują się na niskim poziomie, dlatego tendencje
wzrostowe, nawet niewielkie, są bardziej widoczne niż na innych rynkach. Uwzględniając
powyższe  ustalenia,  a  także  aktualność  danych  z  rynku  lokalnego,  w  badanym  okresie
skorygowano uzyskane ceny transakcyjnych  ze  względu na  współczynnik  zmiany trendu
w czasie. W przedmiotowym przypadku przyjęto wzrost cen na poziomie 0,50% miesięcznie
(6,0% w stosunku rocznym) w całym badanym okresie. 

8.2. Analiza rynku dla nieruchomości lokalowych.

Dane  merytoryczne  związane  z  wysokościami  transakcji  wolnorynkowych
sprzedaży nieruchomości lokalowych – lokali niemieszkalnych o różnej funkcji, mających
miejsce na rynku lokalnym, zebrano w zwyczajowym okresie dwóch lat  poprzedzających
datę wyceny,  tj.  od marca 2020 roku do marca 2022 roku.  Do analizy wzięto transakcje
wolnorynkowe samodzielnych lokali niemieszkalnych (nieruchomości lokalowych), leżących
na terenie Łodzi, w dzielnicy Łódź-Bałuty i Łódź-Polesie, na terenie obrębów ewidencyjnych
sąsiednich dla przedmiotowej lokalizacji.

Na rynku łódzkim zaobserwowano w badanym okresie stosunkowo niewielką
liczbę transakcji związanych ze sprzedażą tego typu nieruchomości lokalowych. Transakcje
związane z zakupem takich nieruchomości są bardzo zróżnicowane. Jest to związane przede
wszystkim z lokalizacją nieruchomości (atrakcyjne położenie budynku na terenie dzielnicy,
wzdłuż głównych ulic miasta, w jego pierzejach handlowych, lokalizacja lokalu w budynku,
a także w bliskiej odległości od towarzyszącej infrastruktury handlowo-usługowej, w bliskiej
odległości  od  komunikacji  publicznej  itp.),  a  także  z  powierzchnią  użytkową  lokalu,
wyposażeniem go w instalacje wewnętrzne,  z  jego  stanem technicznym oraz  standardem
wykończenia.

W  wyniku  przeprowadzonego  badania  lokalnego  rynku  nieruchomości,
dokonanego w Łódzkim Ośrodku Geodezji oraz na podstawie informacji z bazy informacji
o  rynku  nieruchomości  prowadzonej  przez  Łódzkie  Stowarzyszenie  Analityków  Rynku
Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
w  Łodzi,  wynotowano  kilkanaście  transakcji  samodzielnych  lokali  niemieszkalnych
(nieruchomości  lokalowych),  z  których,  po  odrzuceniu  wielkości  skrajnych,  do  dalszej
analizy wzięto jedenaście, przedstawionych w zestawieniu tabelarycznym (tabela nr 1).

Tabela nr 1. Badanie lokalnego rynku nieruchomości.
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Opis nieruchomości o cenach transakcyjnych minimalnej i maksymalnej.
Nieruchomość o cenie jednostkowej minimalnej.

Nieruchomość położona w Łodzi, przy ul. Smutnej (poz. 11. w tabeli nr 1) –
nieruchomość  lokalowa  –  lokal  niemieszkalny  (użytkowy)  o  powierzchni  użytkowej
33,42 m2,  składający  się  z  jednego  pomieszczenia  usługowego,  położony  na  pierwszej
kondygnacji  nadziemnej  (parterze)  budynku  wielolokalowego  czterokondygnacyjnego,
pochodzącego z lat pięćdziesiątych XX wieku, położonego z dala od ulicy. Lokal położony z
dala od głównej pierzei ulicy, o słabym układzie funkcjonalnym, szczytowy, będący w złym
stanie  technicznym,  kwalifikujący  się  do  remontu  kapitalnego.  Transakcja  przetargowa
dotycząca sprzedaży prawa własności  nieruchomości  lokalowej  pomiędzy gminą a  osobą
fizyczną.
Data transakcji – 02 marca 2020 r.; cena transakcyjna – 68 000,- zł.

Nieruchomość o cenie jednostkowej maksymalnej.
Nieruchomość położona w Łodzi, przy ulicy Pogonowskiego (poz. 1. w tabeli

nr 1) – nieruchomość lokalowa – lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni użytkowej
29,02 m2, składający się z jednego pomieszczenia i WC, położony na pierwszej kondygnacji
nadziemnej  (parterze)  budynku  wielolokalowego,  czterokondygnacyjnego,  pochodzącego
z połowy XX wieku, po kapitalnym remoncie w ostatnich latach, położonego w pierzei ulicy
o  mniejszym  znaczeniu  handlowo-usługowym,  odchodzących  od  głównych  ulic  miasta.
Lokal  położony  w  pierzei  głównej  ulicy,  o  dobrym  układzie  funkcjonalnym,  środkowy,
będący
w bardzo dobrym stanie technicznym. Transakcja wolnorynkowa dotycząca sprzedaży prawa
własności nieruchomości lokalowej dokonana pomiędzy spółka prawa handlowego.
Data transakcji – 30 kwietnia 2021 r.; cena transakcyjna netto – 108 530,08 zł.

Szczegółowe dane dotyczące transakcji nieruchomości lokalowych, będących
przedmiotem  przeprowadzonej  analizy  porównawczej  (Tabela  nr  1)  znajdują  się  w
posiadaniu rzeczoznawcy majątkowego. Zgodnie z art. 175 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami stanowią tajemnicę zawodową i nie mogą być
przekazywane osobom nieuprawnionym.

9. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

9.1. Podejście porównawcze – obliczenie wartości lokalu niemieszkalnego.

Wartość  rynkową  nieruchomości  –  wartość  rynkową  prawa  własności
nieruchomości lokalowej – lokalu niemieszkalnego (użytkowego)  nr 2U oznaczonego jako
przedmiot odrębnej własności wraz z przysługującymi mu prawami [WN

RYNK], dla aktualnego
sposobu wykorzystania, według stanu z daty oględzin nieruchomości, w poziomie cen z daty
wyceny, obliczono na podstawie porównania cen transakcyjnych nieruchomości lokalowych,
będących  przedmiotem  prawa  własności,  jakie  miały  miejsce  na  lokalnym  rynku
nieruchomości, w okresie dwóch lat poprzedzających datę wyceny, tj. od marca 2020 roku
do marca 2022 roku, korzystając z informacji uzyskanych w Łódzkim Ośrodku Geodezji oraz
z  informacji  uzyskanych  z  bazy  informacji  o  rynku  nieruchomości  prowadzonej  przez
Łódzkie  Stowarzyszenie  Analityków  Rynku  Nieruchomości  pod  patronatem  Łódzkiego
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi.

Badając ceny transakcyjne, jakie miały miejsce na rynku lokalnym, wzięto pod
uwagę  transakcje  dotyczące  nieruchomości  lokalowych,  będących  przedmiotem  prawa
własności,  wykorzystywanych zgodnie  z  założeniami  studium uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

Zgodnie  z  przeprowadzonym  badaniem  lokalnego  rynku  nieruchomości
lokalowych, zamieszczonym w tabeli nr 1 niniejszego opracowania, uzyskano następujące
dane:
Cena minimalna –  2 278,88 zł./m2

Cena maksymalna –  3 945,53 zł./m2

Cena średnia – 2 953,29 zł./m2

Granica dolna Cmin/Cśr – 0,7716
Granica górna Cmax/Cśr – 1,3360
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Wagi  cech  rynkowych  określono  na  podstawie  preferencji  nabywców
poszczególnych  nieruchomości,  informacji  uzyskanych  w  lokalnych  biurach  obrotu
nieruchomościami oraz informacji własnych na ten temat. Poniżej w tabeli nr 3 określono
wagi cech rynkowych.

W  przedmiotowym  przypadku,  w  związku  z  przyjęciem  do  analizy
porównawczej  lokali  mieszkalnych  o  różnej  powierzchni  użytkowej  (od  ok.  16,00 zł./m2

do ok. 184,00 zł./m2) i wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że powierzchnia lokalu
niemieszkalnego  nie  wpływa  na  uzyskaną  jednostkową  cenę  sprzedaży  nieruchomości
lokalowej.  Stąd  zdecydowano  w  procesie  wyceny  pominąć  ocenę  cechę  „powierzchnia
użytkowa  lokalu”.  W  przedmiotowym  przypadku  również,  ze  względu  na  przyjęcie
do  porównań  lokali  niemieszkalnych  wyposażonych  we  wszystkie  media  instalacyjne
dostępne  na  danym  terenie,  w  które  wyposażony  jest  budynek  wielolokalowy  (woda,
kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, sieć centralnego ogrzewania i sieć ciepłej wody
użytkowej),
w procesie wyceny pominięto cechę „instalacje wewnętrzne”.

Tabela nr 2. Określenie wagi cech rynkowych.

Lp. Cechy rynkowe Waga cechy w ΔC (udział cechy w ΔC)
[%]

1. Lokalizacja ogólna 30
2. Lokalizacja szczegółowa 20
3. Cechy fizyczne nieruchomości (lokalu) 20
4. Stan techniczny i standard wykończenia 20

SUMA: 100

Poniżej  w  tabeli  nr  3  dokonano  oceny  poszczególnych  cech  rynkowych
mających  wpływ  na  wartość  nieruchomości  z  nieruchomościami  o  cenie  minimalnej  i
maksymalnej.

Tabela nr 3. Ocena cech rynkowych.

Lp. Cechy rynkowe Ocena Charakterystyka

1.
Lokalizacja ogólna budynku,

otoczenie

W pierzejach głównych ulic
handlowo-usługowych miasta,

w strefie „zero”.
3 Cmax

W pierzejach ulic o mniejszym
znaczeniu handlowo-

usługowym, odchodzących od
głównych ulic miasta

2

Na brzegu osiedla,
bezpośrednio przy głównych

ulicach
1 Cmin

2. Lokalizacja szczegółowa lokalu

I kondygnacja nadziemna
(parter)

3 Cmax

II kondygnacja nadziemna 2 Cmax

III kondygnacja i wyższa 1 Cmin

3.
Cechy fizyczne lokalu,

położenie, układ funkcjonalny

Dobre – lokal „narożny”,
z możliwością wejścia z dwóch
ulic (przy skrzyżowaniu); dobry
układ funkcjonalny, rozkładowe

3 Cmax

Średnie – lokal położony w
pierzei głównej ulicy; dobry

układ funkcjonalny, rozkładowe
2

Słabe – lokal z dala od głównej
pierzei ulicy, np. w oficynie, w

bramie itp., słaby układ
funkcjonalny, amfiladowe

1 Cmin

4. Stan techniczny lokalu, standard
wykończenia

Dobry – lokal w bardzo dobrym
stanie technicznym, o wysokim

standardzie wykończenia i
wyposażenia wnętrz.

3 Cmax

Przeciętny – lokal
w przeciętnym stanie

2
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technicznym, o przeciętnym
standardzie wykończenia;

wskazany okresowy remont.
Słaby – lokal w złym stanie

technicznym, o niskim
standardzie wykończenia;

konieczny okresowy remont lub
przeprowadzenie robót

wykańczających.

1 Cmin

Poniżej  w tabeli  nr  4  dokonano obliczenia  sumy wartości  współczynników
korygujących ui, niezbędnych do obliczenia wartości nieruchomości.

Tabela nr 4. Określenie sumy współczynników korygujących.

Wartość 1 m2 przedmiotowej  nieruchomości lokalowej  stanowi iloczyn ceny
średniej uzyskanej z badania lokalnego rynku nieruchomości (tabela nr 1), sumy wartości
współczynników korygujących (tabela nr 4) oraz współczynnika korekcyjnego z przedziału
[0,90;  1,10]  uwzględniającego  przypadki  szczególne  (w  tym  przypadku  zastosowano
współczynnik równy 1,00).

Wartość  1 m2 powierzchni  użytkowej  przedmiotowego  nieruchomości
lokalowej wynosi:

W1m2 = 2 953,29 zł./m2 × 1,0821 × 1,00 = 3 195,76 zł./m2

Wartość  rynkowa  przedmiotowej  nieruchomości  lokalowej  –  lokalu
niemieszkalnego  nr  2U,  oznaczonego  jako  przedmiot  odrębnej  własności,  położonej
w budynku wielolokalowym zlokalizowanym w Łodzi przy ulicy Klonowej nr 36 wynosi:

WN
RYNK = 38,29 m2  3 195,76 zł./m2 = 122 365,65 zł.

po zaokrągleniu przyjęto:
WN

RYNK = 122 400,- zł.
słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych.

10. WYNIK I WNIOSKI KOŃCOWE.

Wartość przedmiotowej  nieruchomości  lokalowej  – lokalu niemieszkalnego (użytkowego)
oznaczonego numerem 2U., położonej w budynku wielolokalowym, zlokalizowanym w Łodzi, przy
ulicy Klonowej nr 36, w powiecie miasto Łódź, jako przedmiotu prawa własności, dla aktualnego
sposobu wykorzystania, wyliczona podejściem porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
wynosi (po zaokrągleniu):

122 400,- zł.
słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych.

Na  obliczoną  powyżej  wartość  nieruchomości  lokalowej  składa  się  wartość  lokalu
niemieszkalnego  (użytkowego)  nr  2U o  powierzchni  użytkowej  38,29m2 wraz  z  ułamkowym
udziałem w wysokości  3829/96677 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicielom poszczególnych lokali i w prawie własności działki ewidencyjnej
gruntu  nr  37/2  o powierzchni  748 m2,  na  której  zlokalizowany jest  budynek  wielolokalowy,  w
którym znajduje się lokal będący przedmiotem opracowania.
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Obliczona  powyżej  wartość  prawa  własności  nieruchomości  lokalowej  jest  jej  wartością
rynkową, odzwierciedlającą sytuację panującą na lokalnym rynku nieruchomości na dzień wyceny,
planowany sposób wykorzystania i  przeznaczenia nieruchomości,  zgodny z założeniami studium
uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  Łodzi  oraz  uwzględniającą
stan  nieruchomości,  jej  lokalizację,  położenie,  otoczenie,  uzbrojenia  w  media  instalacyjne,  stan
techniczny i standard wykończenia.

Określona powyżej wartość rynkowa nieruchomości lokalowej mieści się w przedziale cen
uzyskiwanych za nieruchomości podobne na rynku lokalnym, przyjętym do porównań.

Wartość  rynkowa  przedmiotowej  nieruchomości  lokalowej  została  ustalona  w  całości
na podstawie dostępnych dowodów rynkowych po wybuchu pandemii (po 13 marca 2020 roku) i
przedstawia  wartość  rynkową  nieruchomości  z  okresu  kryzysu  wywołanego  pandemią.  Według
mojej opinii wartość ta może stanowić wartość wzorcową („benchmark value”), w oparciu o którą
klient może w użyteczny sposób oszacować wartość rynkową podaną na odpowiedni dzień wyceny.

11. KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE.

1*Operat  szacunkowy  został  sporządzony  zgodnie  z  przepisami  prawa  i  Powszechnymi
Krajowymi  Zasadami  Wyceny  opracowanymi  przez  Polską  Federację  Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych.

 Niniejszy operat szacunkowy sporządzono wyłącznie do wiadomości Zleceniodawcy
oraz jego profesjonalnych doradców i tylko do celów określonych w punkcie 2. niniejszego
opracowania.

 Autor  operatu  nie  ponosi  odpowiedzialności  wobec  osób  trzecich  z  tytułu
wykorzystania operatu szacunkowego w innym celu, aniżeli został on sporządzony.

 Uprawnionym do posługiwania się niniejszym opracowaniem jest Zleceniodawca.

 Operat nie może być udostępniany osobom trzecim oraz nie może być publikowany w
całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez pisemnej zgody autora co do formy i
treści takiej publikacji.

2*Zakładam,  że  nie  ukryto  przede  mną  żadnych  informacji  dotyczących  przedmiotowej
nieruchomości.

3*Nie przeprowadzono na przedmiotowej  działce badań geotechnicznych gruntu mających na
celu określenie wytrzymałości gruntu i poziomu wód gruntowych.

4* Nie przeprowadzono badań stanu technicznego konstrukcji budowli i nie badano cech
elementów zakrytych budynku i lokalu.

5*Nie  badano  stanu  technicznego  istniejących  na  tym  terenie  oraz  w  lokalu  mediów
instalacyjnych.

6* Szczegółowe  dane  dotyczące  transakcji  nieruchomości  przyjętych  do  porównań
znajdują  się
w posiadaniu rzeczoznawcy majątkowego. Zgodnie z art. 175 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o  gospodarce  nieruchomościami  stanowią  tajemnicę  zawodową i  nie  mogą być
przekazywane osobom nieuprawnionym.

7*Obliczenia  matematyczne  zawarte  w  przedmiotowym  operacie  szacunkowym  są  oparte
na  ogólnych  zasadach  działań  matematycznych,  jakie  są  zaimplementowane  m.in.
w  powszechnie  stosowanych  kalkulatorach  oraz  komputerowych  arkuszach  kalkulacyjnych
typu Microsoft  Excel.  Nieścisłości  w obliczeniach matematycznych mogą wynikać z dużej
ilości zaokrągleń przy wielokrotnym stosowaniu działań matematycznych iloczynu i ilorazu.
Błędy zaokrągleń nie mają wpływu na końcową wartość nieruchomości.

8*Obliczona  w  operacie  wartość  rynkowa  nieruchomości  została  określona  dla  aktualnego
sposobu wykorzystania nieruchomości.

9*Obliczona  w  operacie  szacunkowym  wartość  rynkowa  prawa  własności  przedmiotowej
nieruchomości  lokalowej  nie  uwzględnia  obciążeń  hipoteki  wpisanych  w dziale  IV  księgi
wieczystej KW Nr LD1M/00281200/9 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości w XVI
Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

10* Obliczone powyżej wartości nie zawierają w sobie żadnych obciążeń podatkowych, w
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tym podatku od towarów i usług (VAT).

11* Operat  szacunkowy  może  być  wykorzystywany  do  celu,  dla  którego  został
sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany
uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o
gospodarce nieruchomościami.
12*
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13* Wartość  rynkowa  przedmiotowej  nieruchomości  –  lokalu  niemieszkalnego
(użytkowego) została ustalona w całości na podstawie dostępnych dowodów rynkowych po
wybuchu pandemii (po 13 marca 2020 roku) i przedstawia wartość rynkową nieruchomości z
okresu kryzysu wywołanego pandemią. Według mojej opinii wartość ta może stanowić wartość
wzorcową  („benchmark  value”),  w  oparciu  o  którą  klient  może  w  użyteczny  sposób
oszacować wartość rynkową podaną na odpowiedni dzień wyceny. 

14* Oględziny nieruchomości przeprowadzone zostały w dniu 22 grudnia 2021 roku bez
udziału właściciela nieruchomości – lokal  mieszkalny nie został  udostępniony do oględzin.
Operat  szacunkowy został  wykonany w  warunkach  ograniczonego  dostępu  i  może  zostać
skorygowany,
po  uzyskaniu  przez  autora  operatu  możliwości  dokonania  pełnych  oględzin  lokalu
niemieszkalnego  (użytkowego),  nie  później  jednak,  jak  do  czasu  opisu  i  oszacowania
nieruchomości, dokonanego w czasie wyznaczonym przez Komornika Sądowego.

15* W wyniku przeprowadzonych oględzin nieruchomości stwierdzono, że przedmiotowy
lokal niemieszkalny (użytkowy) oznaczony nr  2U jest fizycznie połączony z sąsiadującym z
nim
od  strony  południowej  lokalem  niemieszkalnym  (użytkowym)  nr  3U,  należącym  do  tego
samego właściciela.  Ściana  działowa dzieląca  te  lokale  i  stanowiąca  o  ich  samodzielności
została wyburzona. Z informacji uzyskanych w archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu  Miasta  Łodzi  wynika,  że  na  tego  typu  prace  nie  była  wydawana  żadna  decyzja
administracyjna, ani nie było dokonane zgłoszenie wykonania tego typu robót budowlanych.
Prace  związane
z  likwidacją  ww.  ściany  oddzielającej  niezależne,  samodzielne  lokale  niemieszkalne  są
samowolą budowlaną.

16* Według stanu nieruchomości na dzień oględzin (22 grudnia 2021 roku), lokale
niemieszkalne nr 2U oraz 3U stanowią wspólną, gospodarczą całość i mogą być wspólnie
wykorzystywane.

12. ZAŁĄCZNIKI.

1* Lokalizacja obiektu na planie miasta (zał.1.).

2* Wypis  z  kartoteki  lokali  dotyczący lokalu niemieszkalnego  2U znajdującego się  w budynku
wielolokalowym położonym przy ulicy Klonowej nr 36, wydany w dniu 10 stycznia 2022 roku
przez Prezydenta Miasta Łodzi (zał.2.).

3* Wypis  z  kartoteki  budynków  dotyczący  m.in.  budynku  mieszkalnego  znajdującego  się  pod
adresem  Klonowa  nr  36,  na  terenie  działki  ewidencyjnej  gruntu  nr  37/2, wydany  w  dniu
10 stycznia 2022 roku przez Prezydenta Miasta Łodzi (zał.3.).

4* Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki ewidencyjnej gruntu nr 37/2 wydany w dniu
10 stycznia 2022 roku przez Prezydenta Miasta Łodzi (zał.4.).

5* Wydruk  z  dnia  04  lutego  2022  roku  treści  księgi  wieczystej  KW  Nr  LD1M/00281200/9
prowadzonej  w XVI Wydziale  Ksiąg  Wieczystych  Sądu Rejonowego dla  Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi (zał.5.).

6* Wydruk  z  dnia  04  lutego  2022  roku  treści  księgi  wieczystej  KW  Nr  LD1M/00006582/9
prowadzonej  w XVI Wydziale  Ksiąg  Wieczystych  Sądu Rejonowego dla  Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi (zał.6.).

7* Wydruk  mapy ewidencji  gruntów i  budynków w skali  1:1000 nieruchomości  gruntowej,  na
której znajduje się budynek wielolokalowy, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal
mieszkalny, udostępnionej w Łódzkim Ośrodku Geodezji – na portalu www.log.lodz.pl (zał.7.).

8* Rzut podstawowy lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr 2U w skali 1:100 stanowiący część
inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej  budynku  mieszkalnego,  wielorodzinnego  wraz
z  przynależnymi  pomieszczeniami  gospodarczymi  zlokalizowanego  w  Łodzi,  przy  ulicy
Klonowej nr 36 (zał.8.).

9* Część fotograficzna.

10* Kserokopia  dokumentu  ubezpieczenia  –  polisy  obowiązkowego  ubezpieczenia  OC,
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aktualnego
na dzień sporządzenia operatu szacunkowego.

Operat sporządził:

Łódź, 02 marca 2022 r.

WYCIĄG
Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

(podsumowanie operatu szacunkowego)

1.

Określenie nieruchomości:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:

Adres:

Obręb:

Działka nr ewidencyjny:

Pow. użytkowa lokalu:

Nieruchomość (grunt):

Nieruchomość (lokal):

Miasto Łódź

Łódź-Bałuty

Łódź, ul. Klonowa 36 lok. 2U

106102_9.0045 (B-45)

37/2

38,29 m2

KW Nr LD1M/00006582/9 – XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi

KW Nr LD1M/00281200/9 – XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi

2. Cel wyceny:
określenie wartości rynkowej nieruchomości lokalowej

w związku z prowadzonym postępowaniem
egzekucyjnym

3.
Prawa do nieruchomości:

Właściciel nieruchomości:
BMS Business Marketing Service Spółka z o.o. w Łodzi

4. Rodzaj nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa – lokal niemieszkalny (1Pom) o
pow. użytkowej 38,29 m2 wraz z udziałem

w wysokości 3829/96677 części w częściach wspólnych
nieruchomości i we współwłasności działki gruntu.

5.
Wartość rynkowa nieruchomości

lokalowej: 122 400,- zł.
6. Data sporządzenia operatu: 02 marca 2022 roku.

7.
Data określenia wartości przedmiotu

wyceny: 02 marca 2022 roku.

8.
Data określenia i uwzględnienia stanu

przedmiotu wyceny: 22 grudnia 2021 roku.

9. Data oględzin nieruchomości: 22 grudnia 2021 roku.

10. Uprawnienia autora operatu:

mgr inż. Grzegorz Tylman
Recognised European Valuer (REV)

Rzeczoznawca majątkowy ds. szacowania nieruchomości
Uprawnienia zawodowe nr 1813 nadane przez Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w dniu 29 marca 1996 r.

PROTYL NIERUCHOMOŚCI Grzegorz Tylman, 94-316 Łódź, ul. Jagodnica nr 5B
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11.
Pieczęć i podpis

Rzeczoznawcy Majątkowego:

PROTYL NIERUCHOMOŚCI Grzegorz Tylman, 94-316 Łódź, ul. Jagodnica nr 5B
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