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Operat szacunkowy wartości rynkowej prawa u.w. działki gruntowej nr 55 obr 45 Kraków-Krowodrza

Adres:

Kraków ul.Łokietka 25
dz. nr 55 obr. 45 Krowodrza
obj. księgą wieczystą KR1P/00284232/4
Własność:
Skarb Państwa
Użytkownik wieczysty : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków
Opis nieruchomości : Prawo użytkowania wieczystego działki nr 55 o powierzchni 1,7075
ha. Działka położona w trójkącie ulic Łokietka, Oboźna i Składowa. Kształt zwarty, lecz nieregularny. Teren płaski, położony nieco powyżej poziomu ul. Łokietka. Na działce resztki spalonego magazynu oraz obiekt stacji trafo. Teren dość silnie zadrzewiony - ok. 200 drzew , największe to topole,
ale bez dużej wartości użytkowej. Teren ogrodzony- stare ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych
z bramą wjazdową od strony ul.Łokietka. Na działce fragment drogi wewnętrznej . Na terenie sieć
wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, obok sieć gazowa. Nieczynne aktualnie głębinowe ujęcie
wody. Przez działkę przebiega instalacja podziemna kabla światłowodowego do sieci MAN . Brak
planu miejscowego zag. przestrzennego . Przeznaczenie terenu w dotychczasowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego M . Krakowa –mieszkaniowo-usługowe
MU , w nowoopracowywanym studium teren oznaczony ZU czyli zieleń urządzona. Lokalizacja
b.korzystna inwestycyjnie. Budowle na działce praktycznie bez wartości.

Szacunkowa wartość rynkowa na dzień wyceny wynosi netto :
10 393 800 zł
słownie : dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych

Hipoteka:
Data wyceny :
Poziom cen :
Autorzy :

brak
28.05.2014r.
maj 2014r.
mgr inż. Bogdan Pinkas
Rzeczoznawca majątkowy Uprawnienia państwowe nr 1404

mgr inż. Piotr Pinkas
Rzeczoznawca majątkowy Uprawnienia państwowe nr 1405
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1. DANE FORMALNO-PRAWNE
1.1 Zleceniodawca
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA z siedzibą w Krakowie
przy ul. Wrocławskiej 37a.

1.2 Podstawy opracowania
Formalne :

– Zlecenie - Umowa z dnia 19.05.2014r. nr ZP/0071/U/2014

Prawne :
Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U z
2014 r. Dz. Ustaw z 23.04.2014 r)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.(Dz.U nr 207 poz.2109 z późniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 6.07.1982 r o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. nr 19 poz. 147 z
późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 23.04.1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003 roku

(

Dz.U. nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami oraz tekst jednolity z 2012 roku)
Ustawa z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jednolity Dz.U.nr 159 poz. 993 z 2008 roku)
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa( Dz.U.Nr 106 poz.493 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych

( Dz.U

Nr 112 poz. 981 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz.U. Nr 97 poz. 443 z późniejszymi zmianami )
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Merytoryczne i źródła informacji :
Jako zalecane Powszechne Krajowe Zasady Wyceny ( PKZW) wg stanu z maja 2014r.
Treść księgi wieczystej nr KR1P/00284232/4 z dn. 14.05.2014r.
Odbitka z mapy ewidencyjnej gruntów z dn.23.05.2014 r., Kraków-Krowodrza obr. 45
sekcja 972A
Wypis z rejestru gruntów dz. 55 obr. 45 Kraków-Krowodrza z dn. 23.05.2014r.
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie nieumyślnego podpalenia budynku magazynowego- z dn. 07.10.2002r sygn. I Ds. 2122/02
Informacje dotyczące przeznaczenia działki w dotychczasowym miejscowym ogólnym
planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kraków uchwalonym uchwałą nr 58
Rady Miasta Krakowa w dniu 16.11.1994 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Krakowskiego nr 24 w dniu 16.12.1994 r.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z 16 kwietnia 2003 roku wraz z aktualnie opracowywanym nowym studium.
Wyniki wizji lokalnej z dnia 22.05.2014r.
Monitoring cen nieruchomości w Krakowie za okres I kw. 2011r.— I kw. 2014r. ze
szczególnym uwzględnieniem rejonu Krowodrzy w zakresie terenów inwestycyjnych
oraz infrastrukturalnych w centrum miasta ( dane własne konsorcjum MBN pracującego
na programie WALOR, internet, prasa fachowa).
Literatura fachowa dotycząca wyceny nieruchomości komercyjnych i przemysłowych
oraz inwestycji w nieruchomości m.in.
Kucharska-Stasiak „Wartość rynkowa nieruchomości”.
Kucharska-Stasiak „Inwestycje w nieruchomości”

i inne

1.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego operatu jest nieruchomość obj. księgą wieczystą nr
KR1P/00284232/4 , stanowiąca niezabudowaną działkę gruntową nr 55, położoną w
obr. 45 Kraków-Krowodrza przy ul. Łokietka 25.
Zakresem wyceny objęto prawo użytkowania wieczystego w/w działki wraz z prawem
własności resztek magazynu, ogrodzenia , nawierzchni, sieci infrastruktury technicznej, nasadzeń i drzewostanu.
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Celem opracowania jest szacunek aktualnej wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.

1.4 Daty istotne opracowania
Data wykonania operatu

28.05.2014r.

Data wizji lokalnej

22.05.2014r.

Poziom cen określenia wartości praw do nieruchomości – maj 2014r.
Data stanu prawnego nieruchomości 14.05.2014r.

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI
2.1 Stan prawny

( wg zapisów w księdze wieczystej z dnia 14.05.2014 r)

Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą nr KR1P/00284232/4 stanowi własność
Skarbu Państwa – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady
Narodowej Miasta Krakowa
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