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OPERAT SZACUNKOWY 

 
 

WARTOŚCI 
 

PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ NR 216 

POŁOŻONEJ W KLUCZBORKU, PRZY UL. KS.CURZYDŁY 

KW nr OP1U/00079128/7 

 

cel zlecenia 

oszacowanie wartości rynkowej oraz wymuszonej na potrzeby spisu inwentarza i oszacowania masy 

upadłości w postępowaniu upadłościowym 

zleceniodawca 
Syndyk masy upadłości Andrzeja Kaniaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

 

 

 
 
 

Wartość  rynkowa: 516.000 zł. 
Słownie: pięćset szesnaście tys. zł. 
 
Wartość dla sprzedaży wymuszonej: 387.000 zł. 
Słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tys. zł. 
 
DATA WYCENY: 
09 stycznia 2019 r.  
 

SPORZĄDZIŁ: Ryszard Wiecha
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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

 
 

 

1. 

 

 

 

OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI 

Gmina: Kluczbork 

Miejscowość: Kluczbork,  

Ulica/nr: Ks.Curzydły,   

Obręb: Kluczbork, arkm 4 

Działka nr  216, o powierzchni:  977 m2  

Nieruchomość: KW nr OP1U/00079128/7 

2. Cel wyceny oszacowanie wartości rynkowej oraz wymuszonej na 
potrzeby spisu inwentarza i oszacowania masy 
upadłości  w postępowaniu upadłościowym 

3. 

 

Osoby, którym przysługują 

prawa do nieruchomości 

własność Andrzeja Kaniak i Ilona Kmiecik-Kaniak w 
wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej 

4. 

 

Rodzaj nieruchomości dz. zabudowana budynkiem mieszkalnym, 
jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej  o pow. 
użytkowej 168,76 m2, w stanie niewykończonym, 
deweloperskim, nie oddanym do użytkowania 

5.  
Wartość przedmiotu wyceny 

Wartość rynkowa: 516.000 zł. 
Słownie: pięćset szesnaście tys. zł. 
w tym wartość gruntu 92.000 zł. i budynku 424.000 
zł. 
Wartość dla wymuszonej sprzedaży: 387.000 zł. 
Słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tys. zł. 

6. Data określenia wartości 09.01.2019r. 

7. Data sporządzenia operatu 09.01.2019r. 

8. Podpis autora operatu: 
Ryszard Wiecha 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

 

 Przedmiot wyceny stanowi nieruchomość zabudowana, budynkiem mieszkalnym, 

jednorodzinnym,  w zabudowie wolnostojącej, o pow. użytkowej 168,76 m2, położona w 

Kluczborku, ul. ks. Curzydły, dz. nr 216, o powierzchni:  977 m2, gmina Kluczbork, pow. 

kluczborski, woj. opolskie,  zawarta  w  KW  nr OP1U/00079128/7 

 

Zakres obejmuje oszacowanie wartości rynkowej oraz wymuszonej  prawa własności 

przedmiotowej nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania (WR) 

 

2. CEL WYCENY 

 

Oszacowanie wartości rynkowej oraz wymuszonej na potrzeby spisu inwentarza 

i oszacowania masy upadłości  w postępowaniu upadłościowym. 

 

3. PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNO-PRAWNE 

3.1. Podstawa formalna 

 

Umowa-zlecenie  syndyka masy upadłościowej Andrzeja Kaniaka - osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

 

3.2. Podstawy materialno-prawne 

 

3.2.1.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

08.08.2017, poz. 1509). 

3.2.2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21 września 2004r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207 poz. 2109)oraz 

zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 230 poz. 1112) 

3.2.3.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie 

czynności komorników (Dz. U. Nr 10 poz. 52 z późniejszymi zmianami). 

3.2.4.  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 

z 2003 r. nr 60, poz. 535, z późniejszymi zmianami) 
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3.3. Źródła danych merytorycznych 

 

 Inspekcja na gruncie przeprowadzona w dniu  08.11.2018r  w obecności Andrzeja 
Kaniaka 

 Wpis z rejestru gruntów. 
 wypis z rejestru gruntów 
 Projekt techniczny budynku okazany przez właściciela 
 Treść elektronicznej Księgi Wieczystej Nr OP1U/00079128/7  (na podstawie księgi 

elektronicznej portalu: http://ekw.ms.gov.pl , data sprawdzenia 09.01.2019r. 
(w zał. wydruk) 

 Dane o transakcjach nieruchomości podobnych 
 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. 

 
Podstawy metodyczne: 
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW)”, Noty interpretacyjne I i II, wydawnictwo 

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2008 r.: 
„Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego” - Mieczysław 

Prystupa, Warszawa 2001 r. 
PN- ISO 9836 dot. powierzchni i kubatury budynków - (Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.03.1999 r., Dz. U. Nr 22/99).  
Wycena i zużycie nieruchomości zabudowanych - Poradnik, pod red. Wacława 

Baranowskiego, M. Cyrana , IDM, 2001 r.Warszawa, 2002 r. 
Zasady wyceny, system i procedury, Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer, Warszawa, 2005. 
Szacowanie nieruchomości pod redakcją Jerzego Dydenki,  Warszawa, 2012 

 
4. DATY 
 

Data  określenia wartości: 09.01.2019r. 
Data sporządzenia wyceny  09.01.2019r. 
Data oględzin przedmiotu wyceny i określenia stanu: 08.11.2018r. 
 

5. STAN PRZEDMIOTU WYCENY 

5.1 Stan prawny 
 

 Stan prawny nieruchomości jest uregulowany.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr  OP1U/00079128/7 prowadzoną 
przez  IV Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku  na podstawnie 
której stwierdzam, że prawo wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 216, km 4,  
o powierzchni  977 m2 położnej w Kluczborku, przy ul. Ks.Curzydły, stanowiącej 
zurbanizowane tereny niezabudowane-Bp, jest na rzecz:  
Andrzeja Kaniak i Ilony Kmiecik-Kaniak w wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej 
-dział III –ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji przez komornika sądowego przy Sądzie 
Rejonowym w Kluczborku  Macieja Kaczmarzyka 
wzmianki: 
1. DZ. KW. / OP1U / 10 / 19 / 1 - 2019-01-02, 14:25:47 - WPIS OGŁOSZENIA 
UPADŁOŚCI 
2. DZ. KW. / OP1U / 7 / 19 / 1 - 2019-01-02, 14:22:16 - WPIS OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI 
 
-dział IV-wpis hipoteki 



Operat szacunkowy 

                                                                str.   5

 
5.2.Stan techniczno-użytkowy 
 
 

 Nieruchomość położona Kluczborku, ul. ks. Curzydły, dz. nr 216, o powierzchni:  
977 m2, gmina Kluczbork, pow. kluczborski, woj. opolskie 

 

 

 Opis zabudowań: 

Opisu istniejących na gruncie budynku: 

 (opisu budynku dokonano na podstawie dok. tech., wizualizacji w czasie oględzin) 

-stopień zużycia określono  w odniesieniu do skali procentowej i opisu zawartej w tab. przedstawionej 

poniżej) 

Tab. 1 

Lp. Procentowe  
zużycie tech. budynku [%] 

Kryterium oceny elementu/budynku 

 

1  

b.dobry 0- 10 

 

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji. wykończenia, 

wyposażenia) Jest dobrze utrzymany, konserwowany nie wykazuje 

zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości w ‘budowanych 

materiałów odpowiadają wymogom normowym 
2.  

dobry l1  - 25 
Element budynku nie wykazuje większego zużycia. Mogą wystąpić 

nieznaczne uszkodzenia wynikające z użytkowania szczególnie 

mechaniczne. Element wymaga konserwacji. 
3.  

średni 26 - 50 

 

Element budynku utrzymany jest zadawalająco. Celowy jest remont 

bieżący polegający na drobnych naprawach. uzupełnieniach, 

konserwacji i impregnacji 

 4.  

zadawalający 51 - 60 

 

W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki nie 

zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy 

remont kapitalny 
5.  

zły 61-70 

 

W elementach występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i 

właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. 

Wymagany kompleksowy remont, kapitalny. 
 

                                                 
1 Ogólne kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego budynku wg CUTOB-PZITB. 

 
 
 

Opis  
działki 

 położenie- strefa miejska/pośrednia, ul.  ks. Curzydły 
 kształt działki: regularny, prostokątny,  
 zagospodarowanie -  budynek mieszkalny, jednorodzinny, w trakcie 

realizacji (stan deweloperski) 
 uzbrojenie – sieć energetyczna, wod., kanalizacyjna, gazowa 
 dojazd: z drogi asfaltowej 
 sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
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5.2.2 Skrócony opis techniczny budynku  
 
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej realizowany przez 
dewelopera na podstawie umowy pozwolenie na budowę nr 196/2013 z dn. 06.11.20173r.,  
 

Dane techniczne i opis na podstawie oględzin w terenie i projektu technicznego: 
 

Dane techniczne i opis na podstawie projektu budowlanego (dane metrykalne, pow. uż. 
na podstawie projektu i oględzin): 
 

Powierzchnia -użytkowa (m2):.     = 168,76 
 Liczba kondygnacji nadziemnych …......1,5 
Podpiwniczenie: ......................... ....      brak  

 Rok budowy:...................................... w trakcie realizacji,  
Fotografia .......................................... (dok. zdjęciowa) 
 
Skrócony opis techniczny budynku: (wg projektu i relacji właściciela,  stan na dzień 
oględzin) 
 
Fundamenty: .............................   ławy fundamentowe 
Konstrukcja budynku: ..............  szkieletowa 
Ściany: ........................................ fundamentowe z bloczków betonowych gr 38 cm,  zew.  
szkieletowe, z ociepleniem styropianem gr. 15 cm,  brak tynku zew. cienkowarstwowym, 
mineralnym 
Tynki wewnętrzne: ...................  cem.-wap. kat. III 
Stropy:  ...............................  drewniane  
Konstrukcja  dachu: ..................   dach dwuspadowy kontr. drewnianej,  kryty  dachówką  
ceramiczną ................................  
Okna:  ......................................  PCV 
Drzwi:  ......................................   drewniane, typowe 
Podłogi i posadzki: ...................  betonowe, w cz. korytarza, płytki ceramiczne,  
Instalacje wewn.: ......................  elektr., wod., kan, , c.o. gazowe (brak przyłącza do 
budynku, rozprowadzenie inst. wew. podłogowej)  
  
Uwagi : na podstawie projektu i oględzin, stan techniczny określono jako bardzo dobry, 
standard wykończenia oceniono ogólnie jako deweloperski), funkcjonalność b.dobra 
(przyjęto jako założenia do wyceny rynkowej)  
 
program użytkowy: parter: wiatrołap, hol,  kuchnia, pokój dzienny, pokój, łazienka, 
kotłowania, pom. gosp. garaż  
poddasze: przedpokój, 3 pokoje, łazienka, garderoba, hol                                            

 
Ocena przedmiotowej nieruchomości do wyceny wg cech rynkowych dla nieruchomości 
podobnych: 
pow. gruntu: 0,0977 ha,  
prawo do gruntu-własność 
pow. użytkowa budynku: 168,76 m2 
stan techniczny : b.dobry, wg przyjętej skali,   
standard wykończeniu deweloperski 
ogólna funkcjonalność: b. dobra,   
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5.3.1 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 

  

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla  Miasta Kluczbork  uchwała 

Rady Miejskiej w Kluczborku nr XXV/227/16 z 29.06.2016r. nieruchomość położona jest 

w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. 5MN  

6.  SPOSÓB WYCENY 

6.1.Rodzaj określanej wartości 
 
W wyniku przeprowadzonych obliczeń oszacowano Wartość Rynkową i Wymuszoną dla 
Aktualnego sposobu użytkowania (WR), jako wartość nieruchomości gruntowej 
zabudowanej. 

 
6.2.Zastosowane podejścia, metody i techniki szacowania 
 
Zgodnie z ustawą 3.2.1.  operatu 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. 

   

Zgodnie z Ustawą pkt. 3.2.1: 
„Art. 153. 1. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy 

założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, 
które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy 
różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się 
zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są 
znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.” 

 
 Z uwagi na znane ceny i ilość transakcji  nieruchomości podobnych pod względem 
techniczno-użytkowym do wycenianej wybrano podejście porównawcze,  metodę 
porównywania nieruchomości parami, jako jednostkę porównawczą przyjęto 1 m2 pow. 
gruntu  z uwzględnieniem infrastruktury tech. uzbrojenia terenu oraz prawem do gruntu. 

 
7. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

 

Analizę rynku nieruchomości dokonano w celu ustalenia transakcji własnościowego 
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (pod względem charakteru, lokalizacji, 
standardu, stanu techniczno-użytkowego) do wycenianej:  

- jako obszar rynku wybrano rynek lokalny – miasto Kluczbork i dla zabudowanych 
sąsiednie powiatowe Namysłów ze względu na brak odp. ilości transakcji nier. podobnymi 
na rynku lokalnym 

- rodzaj nieruchomości: rynek nieruchomości zabudowane, deweloperskie, gruntowe 
niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

 - okres badania – rok 2018 r. 
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Tab.1  Transakcje nieruchomości zabudowanych, podobnych, w stanie deweloperskim,  

Lp. 
Data 

transakcji 
Położenie 

miasto/ulica 

Pow. 
gruntu 
[m2] 

Pow. 
użytkowa 

[m2] 

Cena 
transakcji 

[zł.] 

Cena 1 m2 
pow. uż. 

[zł.] 

1 16-01-2018 
Gotartów, ul. 
Czereśniowa 

600 74,95 252.000 3362 

2 25.01.2018 Namysłów/ 
Jarzębinowa 210 93,00 275800 2966 

3 23.02.2018 Namysłów/ 
Jarzębinowa 361 93,00 279000 3000 

4 03-04-2018 Namysłów/ 
Wschodnia 250 118 350000 2966 

5 09-04-2018 
Namysłów/ 

Pamięci 
Sybiraków 

453 112,52 348000 3093 

6 26-06-2018 
Gotartów, ul. 
Czereśniowa 

450 109,37 348500 3186 

7 24-07-2018 Namysłów/ 
Jarzębinowa 210 93,00 295900 3182 

        cena min 2966 
          max 3362 
 
Do bezpośredniego porównania wybrano nier. z tab. nr ozn. jako  5,  6, 7 jako najbardziej  
podobne 
Opis wybranych transakcji jest w tab. 1, określenia wartości wybranych cech rynkowych 
dokonano bezpośrednio w tab. oszacowania wartości rynkowej 
 
Z analizy wykluczone transakcje z cenami skrajnymi znacznie odbiegającymi od ceny 
średniej oraz przyjęto stabilizację cen w czasie. 
 
Tab.2 Zestawienie nieruchomości gruntowe niezabudowane wziętych do analizy: 

Lp. 
Data 

transakcji 

Cena 
transakcji 

[zł.] 

Pow. 
grunt 
[m2] 

Cena 1 
m2 

1 26.01.2018 75000 1048 71,56 

2 02.02.2018 95000 977 97,24 

3 09.04.2018 95000 977 97,24 

4 08.06.2018 94600 926 102,16 

5 15.06.2018 80000 975 82,05 

6 08.06.2018 88000 999 88,09 

7 2018-0618 98700 900 109,67 

8 21.06.2018 131200 1329 98,72 

9 26.07.2018 83400 799 104,38 

10 09.08.2018 96300 1021 94,32 

11 17.08.2018 127800 1350 94,67 

12 12.09.2018 99000 975 101,54 

13 04.10.2018 49800 639 77,93 

    cena średnia 94,00 
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8. OKREŚLENIE  WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY 

 

8.1 Oszacowanie wartości nieruchomości rynkowej dla WR metodą porównywania 
parami (dla stanu aktualnego) 
 

Dla dokonania analizy zostały  przyjęto następujące założenia: 
 

 rodzaj określanej wartości rynkowej - dla aktualnego sposobu użytkowania, 
 rodzaj rynku niezbędnego do wyceny nieruchomości - rynek nieruchomości 

zabudowane, deweloperskie, rynek pierwotny 
 obszar rynku – miasto Kluczbork i  Namysłów,  
 okres badania cen –2018 

 
Wybór rynkowych cech nieruchomości i ustalenie ich wag: 

1. położenie 30%  
2. wielkość gruntu 20%  
3. rodzaj zabudowy 20%  
4. funkcjonalność 20%  
5. wielkość pow. użytkowej 10% 

                                                                           suma= 100% 
 

Cechy i ich wagi zostały  ustalone z obserwacji rynku w przyjętym obszarze i segmencie 
rynku, gdzie w wybranym okresie badania cen nieruchomości zanotowano tab. 1 (w stosunku 
do jednostki porównawczej tj. pow. użytkowej bud. Puż., tab.1): 
 

cenę minimalną   Cmin - 2966 zł/m2 

cenę maksymalną       Cmax  - 3362  zł/m2
 

 
Określenie zakresu kwotowego cech rynkowych: 

C =Cmax-Cmin= 3362  -2966   400 zł. 

1. położenie 30% z C=120 

2. wielkość gruntu 20% z C=80 

3. rodzaj zabudowy 20% z C=80 

4. funkcjonalność 20% z C=80 

5. wielkość pow. użytkowej 10% z C=40 
 

Do wybranych cech zastosowano następujące zestopniowanie: 

Lp. Cecha Zestopniowanie 

1 położenie (odl. do centrum miasta, pkt. 
handlowych, sąsiedztwo) dobre, średnie, przeciętne 

2 wielkość gruntu duża > 500 m2, 
 średnia do 500-300 m2,mała do 300 m2 duża, średnia, mała 

3 rodzaj zabudowy  I-wolnostojacy, II-bliźniaczy, III-szeregowy 

4 funkcjonalność  
I-dobry układ pom., garaż w obrębie budynku, 

 II-średni układ. pom., garaż w budynku,  
III-średni ukł. pomieszczeń i garaż/wiata poza budynkiem 

5 wielkość pow. użytkowej I-do 90 m2, II-91-110, III>110 
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Tabela - porównawcza-określenia wartości rynkowej: 

Cechy Zakres 
kwotowy 

Nieruch. 
wyceniana 

X 

Zestawienie porównania parami (z tab.1) 
i obl. poprawek w stosunku do nier. wycenianej 

 w zł. (cechy) 5 pop w zł. 
X-5 6 pop w zł. 

X-6 7 pop w zł 
X-7 

Położenie 120 dobre dobra 0 przeciętne +120 średnie +60 

wielkość gruntu 80 duża średnia +40 średnia +60 mała +80 

rodzaj zabudowy 80 I I 0 II +40 III +80 

funkcjonalność 80 I I 0 III +80 II +40 

wielkość pow. 
użytkowej 

40 III III 0 II -20 II -20 

Razem poprawki  +40  +280  +240 

Wartości po poprawkach 3294 3466 3422 

Oszacowana wartość jednostki 
porównawczej  nieruchomości: 

10182/3  3394 zł./m2 

ostatecznie wartość obniżono o wsp. ekspercki o wart. 10% ze 
względu na stan zagospodarowania działki i oszacowano równą

 3055 zł./m2 

obliczenie 
 wartości rynkowej  

 dla aktualnego stanu 

WR
N = wlk. Puż  x  wart. 1 m2  = 168,76 x 3055 =515.562 

ostatecznie wartość oszacowano 
  516.000 zł. 

Słownie: pięćset szesnaście tys. zł. 
 

w tym wartość gruntu: 92.000 zł. 
 (wg średniej ceny z tab.2 -jako wartość rynkowa) 
wartość zabudowań=516.000 –92.000= 424.000 zł. 

 
wartość dla wymuszonej sprzedaży 

została określona z obserwacji rynku wynikająca m.in. ze sprzedaży egzekucyjnych, przez wsp. 
obniżający  wartość rynkową o 25% 

=516.000 x 0,75 387.000 zł. 
Słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tys. zł. 

 
 

Oszacowane wartości stanowi wartość rynkową brutto i może być podstawą zgodnie z  
celem wyceny. 
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9. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

 

1. Niniejszy operat może być wykorzystany jedynie w zakresie i celu określonym w pkt. 2 

 operatu. 

2. Przeprowadzona analiza rynku lokalnego pozwala mi sądzić, że oszacowana wartość 

nieruchomości lokalowej jest wartością rynkową i może stanowić podstawę zgodnie z 

celem wyceny. 

3. Zakładam, że nie ukryto przede mną żadnych faktów, które mogłyby mieć niekorzystny 

wpływ na wartość wycenionej nieruchomości. 

4. Określenie stanu technicznego obiektu nie stanowi jego ekspertyzy technicznej. 

5. Operat nie może być opublikowany w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie 

bez zgody autora. 

6. Niniejszy operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawa oraz Powszechnymi 

Krajowymi Zasadami Wyceny. 

 

 

 

Olesno 09.01.2019 r.    AUTOR OPRACOWANIA 
 

Ryszard Wiecha 
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 

 

 

Widok na działkę i budynek od strony ilicy 

 

 

 

Widok na działkę i budynek od strony podówrka 

 
 

 

 

Widok na hol na parterze  Pokój dzienny na parterze 

 



                                                                

DO

Schody na poddasze 

garaż 

 

Pokój na poddaszu 
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 

 

 Łazienka na parterze

 

 

Pokój na poddaszu

 

 

 Pokój na poddaszu

 

Łazienka na parterze 

 

Pokój na poddaszu 

 

Pokój na poddaszu 
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