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3. Wyci4g z operatu szacunkowego
art. 158
Powiat: Sejneirski
Gmina:KrasnoPol
Obreb:nr 0030Mikolajewo
Ijlica / Nr:
ialka(i)m ewid.:28ll o
Cel wyceny:
UstaleniewartoSci

mo6cinale2Ydo Mienia

or.-za"ott'to"warto56nieruchomo6ci:
95 000 zl'
*.tt"Se nieruchomo.{cipodej6ciempor6wnawcz}'rnwynosi:
UJi"*

Dateokrefleniawarto5c!:!0
Uprawnieniaautora operatu
uprawnienianr 994 MGPiB
Gzegorz Klin ach- tzeazontawaamajqtkowy
oaoeoot. nieruchomo6ci,uwagi
ftr--no"

a^\\--u'-:z-,?-{4 tivNrEN \F.j2;

Operd $rcankotq - 2010r'

4. Danewyj3ciowe
4.1,Podstawyformalne
4.1.7.Zleceniodawca
ZlecenielJtzpduGminy w Wizajnach'
4.I. 2. pnedmiot u,yceny
polo2ona-.wlVlikolajewie' na
Przedmtotemwyceny jest nieruchomo6czabudowaaa
Pt"*" wlasno6ci nalezy do Mienia Komunalnego
tti
dzialce o numerze g"oo",yjffi
Gminy KrasnoPol.
4.1.3.Cel wYcenY
jej zbycia na przetargtr'
Ustaleniewarto6cirynkowej nieruchomoSciw celu
4.7.4.DulawYcenY
o
.
.
r

dataw:t4i terenowej- 04 styczeh2010r'
operatu- 10 styczefi2010r'
datasporzadzenia
2010r'
dataokesleniawartoSciprzedmiotuwyceny 10 styczefr
r'
dataolcresleniastanunieruchomoici l0 styczeh2O7O

4,2. PodstawaPrawna
oUstawazdnia2lsierpnialggTrokuogospodarcenieruchomo6ciami(Dz.U.z2000r'
Nr 46, poz. 541,z p62nieiszymizmianami),
w spraede wyoety
. RoTorzadzenie Rady M.inistrisw z dna 21.wrzeilrr,a 2004r'
rJ
z 2oo4 nr 2O7 poz'
( Dz'
nieruchomoScii sp"i'O'a"iu operatu szacunkowego'
.
2109)
ztiedalqce
2oo5r' __:_
r Rozporz4dzenie Rady Ministr6s/ z drua 27 wrzeinta
i sporz4dzania operatu
rozporz4dzenie w sprawie wyceny nieruchomo6ci
,-iunko*ego, ( Dz lJ z 2005nr 196poz 1628)
4.3,PodstawYmerytoryczne
4.3.1. PrzqisY uuPelniajqce
oUstawazdnia6lipcalg82rokuoksiggachwieczystychihipotecgDz'U.Nr19pozmi zmianami
141z PoirtteiszY
43.2 hrddlainfotmatji
. EwidencjaCluntowi budynk6w(wypis oraz kopia fragmentumapyewidencyjnej
o Kopia liagmentumapy zasadniczejbedqcejw zasobiegeoderyinymOSrodka
DokumentacjiGeodezyjno-Kartografrcznej
prawnebpd4cepo dstaw4zl'i|iat do ewidencjigruntow
. DokD.rmenty
. Wywiad terenowy(wizja lokalna)
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4.3.3. MaterialYPomacnic4e
- Olsztyn1999
nieruchomoSci
o Hopfer, Cymerman- Systemi procedurysllcowalla
-do Ustawy o Gospodarce
o Bieniek,rfopf"., rvr-#ai u"yi, ztoU"t Komentarz
ZachodnieCentrumOrganizacji 1998
Nieruchomo5ciami,

5. Opis przedmiotuwyceny
5.1.Stan Prawny
PrawowlasnoScinale2ydoMieniaKomunalnegoGminyKrasnopol.
5.2. Oznaczetiew ewidencji glunt6w
Powiat:Sejneiski
Gmina:KrasnoPol
Obreb:nr 0030Mikolajewo
Dzialka(i)nr ewid.:28/1 o pow' 0,3196ha
5.3.Opis technicznouirytkowybudynku
5.3.1. OpisPoloinnia
Dzialka z budynkiem 6wietlicy stanowi4cap
czgSci gminy Krasnopol przy dro&e asfal
Madkowa Ruda- W Chwili obecnej na
nieruchomo6djest wydzielona geodezyjnie
nieruchomoSciznajduj4 sig nasadzeniadr:
Suwalki okolo 17,0 km dojazd drog4 asfaltt

nieruchomo6ciatrakcYjna.
<l.no*.
crcpr.i.{{

J]udi

F'i*r

u"'-'
"....""'^..

- 201(h.
OperdszacunkowY
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5.3.2.OPisgrann
regularna pod wzglgdem lcsztattu'
Dzialka stanowi4ca nieruchomosdto zwarta
jedynieod
drzewprawi"eplaskanieruchomoS6
ogrodzonaz nasadzeniami
zasosDodarowana"
wysokaskarp4
str-onypolnocnejzakonczona
planif,ycate i ochronne
5.3.3.(Jwarunkowania

i rzemioslanieuci42liwego,
- w odniesieniudo turystyki i wypoczynku- tv
i wypoczynku oraz indywidualnej bazy (don
turystyki pieszej,rowerowej,wodnej i itp upo'
- * odni.ti..tiu do komunikacji i infrastrul

przestrzennego,wraz ze sluibami konset
iotycz4cych poddania dworu i parku w
a spichlerzarekonstrukcji.

- 201h.
Operdszacunkorry
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5.3.4.OpisbuilYnkdw
r podpiwniczony, wolnostoj4c.y' ItQttg-.y
lwym, zrealizowanyw technologntradycy1neJ'
Daneog6lne:
- 93,24n2
powierichnia zabudowY
i{ok budowy- przedII wojn4 Swiatowq
DanekonstrukcYjne.
- kamienno- betonowe
Fundamenty
cyjna,
rte deskqszalunkow4
letowe,
)we,
I drewniana,pokryta eternitemfalistym'
Obrobki blacharskie - z blachystalowejocynkowanej
- stolarka drewniana,
Okna
- drewnianei drewnianeplycinowe'
Drzwi
- cem-wap
Tvnki wew.
- deskiszalunkowe,
Eiewacia
- drewnianaz desek,
Posadzla
- trzon kuchenny, piecekaflowe' elektryczn4'
Instalacje
Stantechniczny- zly, standard- niski.
SERWIS FOTOGRAFICZNY

Operd szacunkowY- 201(h.
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6. Proceduraszacowania
6.1.Wyb6r sPosobuszacowania
jej cenpmo21iw4do
rdziej prawdopodobnq
t zaloien
dzidaiqw sposobracjonalny' nie kieruj4c sig
szczeg6lnYmimotywami,
b) maj4 stanowczyzam\u zawarclaumo!\ry,
okoli"'nosti
,j ,a s*i"d"*"- *tpaitt"i"Ja"t'h
nieruchomoSci,
d) nie dzialaj4w synracji przymusowej'

tptyt*

maj4cych wplyw na wartoS6

oio"r' ni"rtia""go *ytktponowanianieruchomosci
"" -?1r!1^-!111
potrzebn-y do wynegoclowama

"j zastosowaniu odpowiedniei rekl'amy, oraz czzs
*u*"tO*

"-ot"v,

bior4c pld uwaggcharakternieruchomofcii stanrynku'

nieruchomo6cipodobne,kt6re byly przedmiott

ygowano ze wzglst na cechy r6ini4ce te
nieruchomofciw stosunkudo nieruchomosciwycenianej
zbadano
OlceSlaj4cwarto3e ryntowinieruchomoSci'wycgnialei'
podobnejwielkoSci
oT:\^l-T-:::t"*t
analiza rynku wskazal4 ze w okresie ostalnich 1 lat nieruchomosci
p,iny dlatego
uzytkowym oie tvry przedmiotemobrotu rynkowego' na t€'renie
;;;;;*t;
okresbadaniatransakcji'
i".7".ro"o .vn"t o gminy *ati"Oni" i *yanzono

7. UstaleniewYniku szacowania
7,1.Analiza rYnku
7.1.1.Rodzaj rYnku
RyneknieruchomoScizabudowanychofunkcjimieszkalnejisiedliskowomieszkalnej.
7.1.2.Obwar rYnku
Jakoobszaranalizyrynkuprzy'jstoterenpowiat6wp6krocno-wschoclniejPolski.Ze
transakcje, dla- kt6rych przedmiot obrotu byl
wszystkich znanych tt*tui"ii
;,rt-t"
najbardzie!zbliZonydo nieruchomoSciwycenianej'
7.1.3.Okres badaniarYnku
fiansakcjeod roku 2008'
Przeanalizowano
Operotstcunko Y - 2011h-
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nieruchomoScioraz charakterystyka
7.1.4. Relacje pomipdzy popytem i podai4 na
rynku
do.,:? pory
W ostatnim okresie popyt na nieruchomoSciosiqgnd Po'i9T.*yt".ki
r"yuto znajduj4 nabywcow, takie
niespotykany, nl.*"t o*or.i liu*lane do sprzedazy.

"""d.*i-i.'t'"p"tq"y,h"d;i;e;;if"*"U5rtronruX'#ilil"
r oowoduie coraz wigksze zainteresowanie eruchomosclaml

kupujacvgh.
I"ti" zachowanie
ryl"zv,l!,Tl:'v-:
posledtosclna
"iir.i"i.
w nieruchomo6cioraz moda na posiadanie

obeon4modg i naleirystwierdzi6ze
terenachwiejskich. zbywanarri.-rt o*ose wpisuje sig
w odlegl'ofcioftolo 0,5 krn od jeziora Wigry'
i.J'p"ftz"*
"*.t"vinie
7.1.5.Sten Srodowiskanaturalnego
nie mar/rPtywustanSrodowiskanaturalnego'
Na warto6dwycemanejnieruchomoSoi
7.1.6.Rejestr zabYtk6w
Nieruchomo3cinie sqwpisanedo rejestruzabytkow
7.1.7.Trend czasowY

materialu por6wnawczego
Na rynku nieruchomo6ci na podstawie zebranego
cen nie wptywala
2e w okresie, z kt6rego przyjpto transakoje'na zmianq
*v*nio.to*'*,
byl bardzo
por6wnawczy
Material
inflacja ani wzrost popytu; ftJuy ., "iir1"ift mosoi.
poprawki ze wzglgdu na
zblizonyczasowo,Nie wprowadzano,wigc do ceny transakcyjnej
wyceny'
,i-tu i"ki minal pomiEdzydat4zawarciatansakcjii dat4
"piy*
7.1.8.Okre6leniewag cechrynkowych
o cenach i cechach
Cechy rynkowe ustalono na podstawie 1nalizy baz danych
otrotu rynkowego' otaz na podstawiedanych z biur
nieruchomoScibqd4cychpo.l.iot"ttt
po6rednictwaobrotunieruchomoSci'
7.2.Wycenanieruchomo5ci
nieruchomosci .
Zestawieniepor6wnywalnych transakcji dotycz4cych
obejmuj4ce
gospodarczq
zabudowanychbudynkemi mieszkalnymiwraz-z-zabudowa
lata 2008- 2009.
Mikohjewo
powrat
p|.na
mreJscowosc
dala
cenil

powierzchnia
dtCki w

powierzchniazab.
budynku
mieszkalnego

sejneiski
Kra.mopol
Mikolajewo

G@al6wka

Stard
Chmiel6wka

wpgorzewski suwalski

suwalski

Pilwa

WQgorzewo Bakdazewo

Pilwa

3196

0644-2009
348000
11800

93,24

167,30

l0{l-2010

x

Bakalarzewo

Szafianki

suwalski
Filipow

Szafranki

Stara
Chmiel6wka
26{6-200E
10-r0-2009l9{l-2009
17E000
105000
t80 000
4 656
4 954
9 990
Gpbal6wka

100,00

82,00

100,00

Mieruniszki

suwalski
Filipow

Mieruniszld
15-12-2008
170000
26 250
130,00
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lowierzcbnia zab.
budynk6w
gospodarczYch lv

cena 1 m2
powiezchni

x

132,50

x

29Ae
'

:

t

f
I

l,l^hm

Jlvo
wwierrfrnia w m2
e.ekwoda
uzbrojenieterenu
zagospodarowanie stan$ab5',
.lzielki
o$odzenie
siaflia
czpfciowo

800

"*""

I

- --- ---- -- -

6,4t

3E,23

21rlE

16,uz
,

Daftunetrvmeruchomoscr
__'--'-'f
, l.l^l'E

120,00

4oo.oo--tr-56.oo
I r2o'oo

doDra

I

d"bt

l

4 958

I

1656

26 250

e.ekwoda

e.ek*oda

4,'73

0,95

I

dzialki
o oon

e.ekwoda
bmk
frednie,bez
st€olue,
Srednie,
Srednie.
o$odzeII14 zagospodarcv
oFodzenie od ogrodzerue ogodzerue
alnia
atrakcYnY
od
od
stronyrogl,
na
nasadzerua strony&ogi, stronydrogl, drzewosmn
Azielkz
dztdce
dzisfka
drznt
niezagosPodniezagosPod
cschy zabudory

wskaZnik

2,91

rodzaj abudowY

bud.
miesz*alny
drewnianyw
zfym stafle

stin techicany
zEhrdowy

ahakcyjno{6
krajobrazowa

z6inicowary,
domw dym
tue

dobIa

dobra

1

sreorua I

? {rt

5,01

6,6J

bud.
bud.
bud.
ouo.
bud.
adeszlarhl'
miesztaJaY
'
nnieszkdnJ' mieszkalaY mieszlcalnY
z mumwatry,z I
mEowatry
mrIIOWany,
murcwany, murowany,
poddaszem
lat
fau
przed1939
uirytkowym.
lub
60-tych
budynki
50-te,
rokien dwa
przed1939
$arszy,
gospodarcze
budynek
budynki
bud.
rokien\
niezamieszkal
Z
gospodarcze. gosPodarczY
z
goqJodarcz.v
v.
obor4 stodola murowant lat 60-tvch
50-te
lata
bala
bud.
7X
murowane
gospodarszf
c7&5azlil
przed
murowanyz
501939rokiem
lat
kdidrdfld
ffii,fidxd
r6htcowuty
irerlni,
podstawowy,
podslewow],
w
budynel
uzyftowanq
wrnrnlu
podstarowYar wrrunku
trdrddli
alne
sat!
srnitrme
$eE
sanilame
Fiqltq
bud.
lqitito@
pod.ir1
w
Sredniego gorpodflrzY
ca(ciIwy,
standobry
dohn

4rcfitr1

dobra

dobn

sred$,oo
remontu
l4*lrh€B
bud.
gGpodsczY
&ewnrtlyw
ds!ffiii

dokr
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w Mikolaievie'
polozonei
nieruchomo5ci
rynkowei
warto5ci
Okre5lenie
3lJ5zllnz

AC=
Okeilerue
Cmax
Cmin

38,23zl I tA
6,48zl I n2

i ichwg
rPkovYch
cech
Okreilenie

Cecha
rynkowa
poloirnie

Zrllss
udzialctchyw
kwotowyw zl
ACw%

uzbrojenig
zagospodarovmnie
powburlynkltry_
AC
Razem

30,00
30,00

q51

20,00
20,00
100p0

635
6,35

SL
crdd6
tr

nbru,
popw ul Suaftrnki popw zl
popv zl
Pilwa
wy$nirna
2,3E
238dobre
2,3Edobre
q 5 ? dobre,b.
dobte dobre
:2,3t
-238
e.el.woda
:2,38e.el.uroda
e.el.voda
s{1
-09s
-0ps
6rdnie
-0,95slednie
6,35Srednie/ilabesrednie
3,lE 2mN
r s q 438,00
9324 299-80
635
4656,00
495E,00
3196,00I1E00,0{J

Zsk€r
v zl
rynkowa kwotowy
Ceche
poloZeme
uzbrojenie
zagospodarowane
powbudynlrwpowdzidh
*,r^ii

I nt nnur uzr,tkoqeiobiehu oor

23to

30,13

2,54

111

0.64
wartoicDoprawtona
vytennnego
vartoS{rynkovaobiektu

3El3

21,18

29t9

35,69

95(M

?.3, Wynik wYcenY
wynosi95000zl'
porownawczym
podej6oiem
ustalonawarto66nieruchomosoi
Slownie:ilziewiecdziesiqtpi96tysigcy zl'

S.DANEKONCOWE
E.1. Klauzule i t*trzeircnia.
r W a r t o s 6 n i e r u c h o m o s c i o k e 6 l o n a w o p e r a c i e n i e z a w i e r a p o d a t k 6 w i o p l a t jej
jakie
zaplacie w zwiqtku z
potencjalny nabywca ti.ru"i"rnrrS"l bpdzie zobowiqTany
ttOy"i". u * o.zeg6lnoSci nie zawierapodatku VAT'
z nieruchomo6ci'
. W operacie okeilono warto66 dla optymalnJgo .sposobukorzysenia
jest wedrug mnie zagospodarowanie
t'oi"'"ttoi*"i
ilJ-t*iu
optymalnym ,p*ou"t
nierwhornorici w kierunku mieszftalnym'
. Z operatu sporz4dzonowyciqg' ktory zostameprzekazanydo k*T
-:-:.-^^-^ -zgodnte
przez zanawialqnego
. operd ma char"tte, po,.,t y i;ooz" tye *ytorzfstany tylko
z oelemwYcenY.
Ap*ot swnhani'-201k
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wyceny lub przez osoby trzecie wyklucza
Wykorzystame operatu niezgodnie z celem
operdu i e
lokonane rvytspaie na pofiz€by
rw prawa.

r

.lf;Jf,
;"ilffi
i"H,'.H:"'#i:y"ffi

.
.

mogtybymie6istotnywplyw na wycenq
Zakladasig,zenie ukryto zadnychfaktow' ktore
nieruchomo3ci.
przedmiotuwyceny' kt6ryoh
wykonawcanie ponosi odpowiedzialno6"iT Y"d1-"I*te ani na podstawiedostqpnych
*y*iudo t".""o""go
nie rnoina byl" ,t*"'d'it;
"-"i"

. ffi"fJmoze
.

tak w caloscijak
by6 qv,towany,
gowrelanv
-1-^nublikowanv'

wykonawcv
w iadnej for-ie U", .ry-#l"iej pisemnej-zgody
^;
";6"i,mozeby6 aktualizowanyjedynie przezwykonawca'
Operai

E,2.Podpis i piecz4tka rzetzoznavcy

,o^---.---l1i.z-\e
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STAROSTWO
POWIATOWE
1 6 - 5 0 0S e j n y ,! t .
1 Mala1
l€1.087
516m 66,5j73302,f4rtr37
5i6:9 13

Wojew6dztwo: podlaskie
Powiat : sejneiski
Jednostkaewidencyjna:200903 2-KRASNOPOL
Identvfikator i naana

Obrgbewidencyjny:2009032.0030-MIKOLAJEWO
Iden1frkatori nazwa

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAI.U NIERUCIIOMOSCI
SKALA 1:5000
WlaSciciel: MIENIE KOMUNALNE GMIIry KRASNOPOL
Administrator: URZAD GMII\Y W KRASNOPOLU
STANNOWY

STANDOTYCHCZASOWY
1D
Pole
dzialki powlerz.
ewloen dzialki
mapy -cyjnej
ewid.w
ha

Rodza uZltku i klasa

OFU

ozu ozK

Pole
ID
Pole
powierz. dzialki powierz.
uzytk6w ewiden- dziatki
wha
i klasw
cyjnej
dzialce

Rodzai u2]tku i klasa

OFU

B
28/1

ozu ozK

Pole
powierz.
u214k6w Uwagi
i klas w
dzialce

R

IVa

0,1530

]R

lVa

0,I666

0,3196

0,3196

h

.>Idi::200903 2 003028/l

a-

B
R

B

l

28

IVa

R

IVa

R

Ir/b

L

VI

2,2900

0,4600
0,6600
0,9400
0,1400 28/2
1,9704
0,0900 >>Id.d::2009032.003028D
2,2900 Razem: 2,2900

R

IVa

R

IVa

R

IVb
YI

L

0,5070
0,2934
0,9100
0,1400
0,0900
1,9704

2,2900
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