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IAryCIAG Z OPERATU SZACUNKOWEGO
RODZAI NTERiuCHOMOSCI

\ieru homosc gr!,'lowd abudowda slarJ m budJ nliem Inies/ldlnynl w
slanrF te.lxri, znyrr I wdlif,l,uiacv,n p.o do rozbio.l '

RODZAI WYCENIANEG O P RAWA

WlodaNki Zdzislaw s Stanislawa i H€leny w %cze6cr

OB
w.tttoqt rulkow4llie rcholitolci okreiloto @ storie uol'ry od ob.i42e/t ltjQtkouu.hipfau4tch,uszczegdlltoici

w dziate ttt pnda,lo2voo.ia (bddonie Kl KRll/0000118q/0zdnid20siery4ia20l1r)
Dzial III : l Prawo bezplahego, dozywotniego i mepodzi€llego uzytkowmia odnosnie polowy tej nHuchomosci
Anieli Susul na rzecz Andrzela Susul. 2. oshzeZeme o wszczeciu €gzekucji z nieruchomo6ci na udziale Ireneusza

Dzial IV . liczne hrpoteki

KRdTKI OPIS NIERUCHOM
Nieruchonosa objeta wycenq sklada sie zn6t€puj4cych skladnikowl
. dzratki ewid€ncyjn€jtu 39111o pow.0,4033 ha (Krakdw - Krowodrza, obr.6),
. posadowionego na dzialce brdynku mieszlalnego nl 24 ul Ham€rna znajdutqcego sie w zlyr sLanie

bechnicznyfl - kwalifikujacego sie do rozbioki
Przedmiotowa nieruchomos( znajduje sie w obszave, dla kt6rego brak obowiqzujqcego pldu agospodarowaia
Przeshzemego zgod e ze Studiur Uwarunkowan i Kie.unk6w Rozwoju Miasta Krakowa - p.zedmiotowa dzialka
znajduje sie w czesci od ul Hanernia 6a obszarze ok. 12a, w terenie o pvewaaj4cej Iur*cji nieszkaniowej niskiej
intensywno6ci MN; w pozosialej czesci zas - systen zieleni i paik6w rrecznych
Na dz'e{ ogledzjn teren nieruchomo6ci ogrodzony - od frontu siatkq, z bok6w ogrodzenrc dzialek s4siednich W
czesci wschodniej (od strony ul. Hamernia) posadowrony budynek mieszkalny jednorodzimy parierowy, w stani€ do
rozbi6rkl Przed budynkr€m zlokalizowana studroa.
Czesc niezabudowana niezagospodarowma: liczne drzewa i k.zewy sahosiejl<i. Dzialka zanr€dbam
Przedniotory budyn€k jest obiekbem mieszkalnyD parberowyn z poddaszen nieutytkowym, wzniesionyD w
lechnologii hadycyjnej, w tatach 40 ty.h rbieglego stulec,a.

Jest to obiekt w zabudowrc wolnostojacej o prostej archibekturze - kryty dacheh dwuspadowym, prosta bryla z
dobudowanyn gankien i czescrq gospodarczE - budynek naniesiony na mapy ewidencji gtuntu
Obiekt w zlyn shnie lechnicznym z uby*ani substan.ji kwalifikujacyn sie do rozbl6rki lub gruntownej
przebudorry (wnz z wymianq czgsci substan ji) Piwnice ocno zawilgocone.
Wewnqhz pomieszczefi pa.beru widoczne ubytki tynkdw (lyr*i trzcinowe), zawilgocenia scid, stare powloki
nalarskie. Stolafka okreM do wymiany Brak systemr gtzewczego
> PoDsTAwowE DANE:
Rok budowy: Iaba 40-te XX wieku,
Ilosa kondygnagir 1 (pdter)
Podpiwniczenie: tak
Poddasze shych nieuzy&owy
Powierzclarra p.zyjeta do obkczef :63,04 mt
(s11'na powierzchft ponieszczm- na podstawie ponriaiu)

- do rozbi6rki hb r€montu
ok.esl€nie wartosci rynkowej udzialu 1/2 cz. w pLawie wlasnosci przedmiotowej nieruchonoscr
dla potrreb Drowadzoneso DosteDowania konorniczeso -eszetucii znieruchomosci

Warto66 rynkowa udzi rA2 czesiw plawiewlasnos.i dzialki €w. nr 39V1o povr.0,4033 haobjereiKW
KR1P/00001189/0 polozonei w Kakowie - Krowodrzy przy ul, Hamernia 24 wynosi:

1140 046,00 zl
slownic: jcden milion slo.zlerd,,iesl.i tysi€() c/-terdzie5ci s/es(

obeilona wrk!6 11ittltcl1onnici (POZIAM CEN) :

DATA,la kt6n okte'lo o STAN ftieflrchontuscr:

DATA SPoRZADZENIA OPERATU
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