
 

                                                                                                                                                

RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE 
inż. Roman Żero, 17–100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 114/8 

NIP 543-100-16-62 tel. kom. 503 157 760 
 

                 O P E R A T     S Z A C U N K O W Y 
 

PRZEDMIOT WYCENY 

PRZEDMIOTEM WYCENY SĄ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONE W PONIŻSZYCH 

KSIĘGACH WIECZYSTYCH: 

A) BI1P/00038806/7 - DZIAŁKI EWIDENCYJNE POŁOŻONE W OBRĘBIE 0003 BIELSK 

PODLASKI SKŁADAJĄCE SIĘ Z DZIAŁEK O NR GEOD.: 495/4, 496/2, 500/26, 500/28, 533/2, 

540/11, 540/12 O ŁĄCZNEJ POW. 2,9071 ha (UŻYTKOWANIE WIECZYSTE); 

B) BI1P/00094725/5 - DZIAŁKI EWIDENCYJNE POŁOŻONE W OBRĘBIE 0003 BIELSK 

PODLASKI SKŁADAJĄCE SIĘ Z DZIAŁEK O NR GEOD.: 486/1, 488/2, 488/5 O ŁĄCZNEJ 

POW. 2,1649 ha (UŻYTKOWANIE WIECZYSTE); 

C) BI1P/00095616/5 - DZIAŁKI EWIDENCYJNE POŁOŻONE W OBRĘBIE 0003 BIELSK 

PODLASKI SKŁADAJĄCE SIĘ Z DZIAŁEK O NR GEOD.: 529/14, 535/2, 537/2, 539/2, 5241/9, 

5241/10, 5241/11, 5241/12 O ŁĄCZNEJ POW. 2,1478 ha (UŻYTKOWANIE WIECZYSTE); 

D) BI1P/00102174/7 - DZIAŁKI EWIDENCYJNE POŁOŻONE W OBRĘBIE 0003 BIELSK 

PODLASKI SKŁADAJĄCE SIĘ Z DZIAŁEK O NR GEOD.: 540/16, 540/18 O ŁĄCZNEJ POW. 

0,0785 ha (UŻYTKOWANIE WIECZYSTE); 

E) BI1P/00046345/6 - DZIAŁKI EWIDENCYJNE POŁOŻONE W OBRĘBIE 0003 BIELSK 

PODLASKI SKŁADAJĄCE SIĘ Z DZIAŁEK O NR GEOD.: 488/7, 488/3 O ŁĄCZNEJ POW. 

0,4529 ha (PRAWO WŁASNOŚCI); 

F) BI1P/00098433/9 - DZIAŁKA EWIDENCYJNA POŁOŻONA W OBRĘBIE 0003 BIELSK 

PODLASKI O NR GEOD. 493/22 O POW. 0,1725 ha (PRAWO WŁASNOŚCI). 

 

WŁAŚCICIEL  

WŁAŚCICIELEM WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ LIT. 1A-D JEST GMINA 

MIEJSKA W BIELSKU PODLASKIM, A UŻYTKOWNIKIEM WIECZYSTYM  I 

WŁAŚCICIELEM BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI 

OZNACZONEJ LTI. 1E-F JEST SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „BIELMLEK”, BIELSK 

PODLASKI UL. WOJSKA POLSKIEGO. 

 

CEL WYCENY  

CELEM WYCENY JEST OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ DLA POTRZEB SPRZEDAŻY 

PRZEZ SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ „BIELMLEK” W 

BIELSKU PODLASKIM. 

 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU WYCENY 

WARTOŚĆ RYNKOWA (WR) NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ WG STANU I POZIOMU 

CEN Z DNIA WYCENY UZYSKANA W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM METODĄ 

PORÓWNYWANIA PARAMI WYNOSI:  55 706 187 zł 

Słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych. 

 

 
Uwaga „wartość rynkową określa się bez uwzględnienia kosztów transakcji kupna – sprzedaży oraz związanych 

z tą transakcją podatków i opłat”. 

               Sporządził                                                                                                                                                                                             

           Biegły sądowy  

                                            inż. Roman Żero   

Bielsk Podlaski 2021-04-28 
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1.1. Przedmiot wyceny. 

Przedmiotem wyceny są nieruchomości oznaczone w poniższych księgach wieczystych: 

A) BI1P/00038806/7 - działki ewidencyjne położone w obrębie 0003 Bielsk Podlaski 

składające się z działek o nr geod.: 495/4, 496/2, 500/26, 500/28, 533/2, 540/11, 540/12 o 

łącznej pow. 2,9071 ha (użytkowanie wieczyste); 

B) BI1P/00094725/5 - działki ewidencyjne położone w obrębie 0003 Bielsk Podlaski 

składające się z działek o nr geod.: 486/1, 488/2, 488/5 o łącznej pow. 2,1649 ha 

(użytkowanie wieczyste); 

C) BI1P/00095616/5 - działki ewidencyjne położone w obrębie 0003 Bielsk Podlaski 

składające się z działek o nr geod.: 529/14, 535/2, 537/2, 539/2, 5241/9, 5241/10, 5241/11, 

5241/12 o łącznej pow. 2,1478 ha (użytkowanie wieczyste); 

D) BI1P/00102174/7 - działki ewidencyjne położone w obrębie 0003 Bielsk Podlaski 

składające się z działek o nr geod.: 540/16, 540/18 o łącznej pow. 0,0785 ha (użytkowanie 

wieczyste); 

E) BI1P/00046345/6 - działki ewidencyjne położone w obrębie 0003 Bielsk Podlaski 

składające się z działek o nr geod.: 488/7, 488/3 o łącznej pow. 0,4529 ha (prawo własności); 

F) BI1P/00098433/9 - działka ewidencyjna położona w obrębie 0003 Bielsk Podlaski o nr 

geod. 493/22 o pow. 0,1725 ha (prawo własności). 

 

1.2. Zakres wyceny  

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 

działek gruntowych i prawa własności budynków i budowli związanych działkami, jak 

również prawa własności opisanych w punkcie 1.1. 

 

2.  CEL WYCENY 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży przez syndyka 

masy upadłości Spółdzielni Mleczarskiej „BIELMLEK” w Bielsku Podlaskim. 

 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA  

3.1. Podstawy formalne 

a)  Zamawiający: 

Józef Gliński – syndyk 

b)   Wykonawca 

inż. Roman Żero – Rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 3353 w 

zakresie szacowania nieruchomości a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, 

oraz biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości, budownictwa i kosztorysowania, 

zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 114/8. 
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3.2.  Podstawy prawne  

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  

z 2020r.  poz. 1990) 

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

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z późn. 

zmianami). 

 

3.3. Źródła danych merytorycznych  

- Księgi wieczyste 

- Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków 

- Ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- Dane z aktów notarialnych dotyczące sprzedaży podobnych nieruchomości 

- Oględziny wycenianej nieruchomości i jej sąsiedztwa oraz nieruchomości 

porównawczych 

- Dokumentacja księgowa 

- Własna baza danych 

- Informacje uzyskane z prasy codziennej i tygodników 

- Literatura fachowa z zakresu szacowania nieruchomości, a w szczególności: 

- system i procedury szacowania nieruchomości R. Cymerman, A. Hopfer wyd. II 

Listopad 2000r. 

- wartość rynkowa nieruchomości E. Kucharska – Stasiak Twiger 2000r. 

- wycena mienia poradnik menedżera M. Prystupa Warszawa 2000r. 

- wycena budynków poradnik W. Baranowski, M. Cyran Warszawa 2001 WACETOB 

Sp z o.o. W-wa ul. Bartycka 26 

- wycena nieruchomości poradnik W. Baranowski, M.Cyran Warszawa 2002 

WACETOB Sp. Z o.o. W-wa Bartycka 26 

- „Rzeczoznawca Majątkowy” – kwartalnik wydawnictwa Polskiej Federacji 

Rzeczoznawców Majątkowych. 

 

4. DATY 

4.1. Data sporządzenia wyceny: 2021-04-28 

4.2. Data, na którą określono i uwzględniono stan nieruchomości: 2021-04-20 

4.3. Data, na którą określono wartość: 2021-04-20 

4.4. Data dokonania oględzin nieruchomości: 2021-04-20. 

 

5. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI  
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Zgodnie z art. 4 p. 17 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez stan nieruchomości – 

należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno – użytkowy, a 

także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania 

miejscowości, w której nieruchomość jest położona. 

 

5.1. Stan prawny 

Stan prawny ustalono na podstawie ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd 

Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych z których wynika: 

A) BI1P/00038806/7 

- numer bieżący nieruchomości: 17 

Dział I-0 – oznaczenie nieruchomości 

Działki ewidencyjne 

Lp. 1 

- numer działki: 496/2 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

Lp. 2 

- numer działki: 533/2 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

Lp. 3 

- numer działki: 495/4 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

Lp. 4 

- numer działki: 540/11 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- sposób korzystania: Bi – inne tereny zabudowane. 

Lp. 5. 

- numer działki: 540/12 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- sposób korzystania: Bi – inne tereny zabudowane. 

Lp. 6. 

- numer działki: 500/26 

- identyfikator działki: 200301_1.0003.500/26 

- obręb ewidencyjny (numer, nazwa): 3, Bielsk Podlaski 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Jana Pawła II 

- sposób korzystania: Ba – tereny przemysłowe 

- przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar): 

BI1P/000956116/5, 0,3414 ha 

Lp. 7. 

- numer działki: 500/28 

- identyfikator działki: 200301_1.0003.500/28 

- obręb ewidencyjny (numer, nazwa): 3, Bielsk Podlaski 
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- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Jana Pawła II 

- sposób korzystania: Ba – tereny przemysłowe 

 

 - obszar całej nieruchomości: 2,9071 ha. 

 

Budynki 

Lp. 1. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- nazwa ulicy: Wojska Polskiego 

- przeznaczenie budynku: budynek 

- odrębność (nieruchomość stanowi odrębną nieruchomość): tak 

Obszar 

- obszar: 2,9071 ha 

Dział I-Sp – spis praw związanych z własnością 

Prawo użytkowania wieczystego 

- okres użytkowania: 2094-12-29 

- sposób korzystania: nieruchomość oddana w wieczyste użytkowanie zabudowane 

budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. 

 

Dział II – właściciel 

Właściciele 

- lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie / wielkość udziału / rodzaj 

wspólności): 1, 1/1 

- jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) (Nazwa, siedziba): Gmina 

Miejska w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski 

 

Użytkownicy wieczyści 

- napis: wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego 

odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności 
- lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie / wielkość udziału / rodzaj 

wspólności): 2, 1/1 

- inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (Nazwa, siedziba, 

REGON): Spółdzielnia Mleczarska „BIELMLEK” w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski, 

00043703300000. 

Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia 

Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

Dział IV – hipoteki 

Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

 

B) NR KW BI1P/00094725/5 

Dział I-0 – oznaczenie nieruchomości 

- numer bieżący nieruchomości: 1 

Działki ewidencyjne 

Lp. 1 

- numer działki: 486/1 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

- sposób korzystania: Ba – tereny przemysłowe 
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- przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar): 

BI1P/00038806/7, 0,4726 ha 

Lp. 2 

- numer działki: 488/2 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

- sposób korzystania: Ba – tereny przemysłowe 

- przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar): 

BI1P/00038806/7, 1,6619 ha 

Lp. 3 

- numer działki: 488/5 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

- sposób korzystania: Ba – tereny przemysłowe 

- przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar): 

BI1P/00038806/7, 0,0304 ha 

Budynek 

Lp. 1. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- nazwa ulicy numer porządkowy budynku: Wojska Polskiego 

- przeznaczenie budynku: inny budynek niemieszkalny 

- odrębność: tak 

Lp. 2. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- nazwa ulicy numer porządkowy budynku: Wojska Polskiego 

- przeznaczenie budynku: inny budynek niemieszkalny 

- odrębność: tak 

Dział I-Sp – spis praw związanych z własnością 

Prawo użytkowania wieczystego 

- okres użytkowania: 2094-12-29 

- sposób korzystania: działki gruntu oddane w użytkowanie wieczyste zabudowane 

budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. 

 

Dział II – właściciel 

Właściciele 

- lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie / wielkość udziału / rodzaj 

wspólności): 1, 1/1 

- jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) (Nazwa, siedziba): Gmina 

Miejska w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski 

 

Użytkownicy wieczyści 

- napis: wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego 

odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności 
- lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie / wielkość udziału / rodzaj 

wspólności): 1, 1/1 

- inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (Nazwa, siedziba, 

REGON): Spółdzielnia Mleczarska „BIELMLEK” w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski, 

00043703300000. 

Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia 

Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

 

Dział IV – hipoteki 
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Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

C) BI1P/00095616/5, z której wynika: 

Dział I-0 – oznaczenie nieruchomości 

Działki ewidencyjne 

Lp. 1. 

- numer działki: 535/2 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

- sposób korzystania: Ba - tereny przemysłowe 

- przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar): 

BI1P/00038806/7, 0,0407 ha 

Lp. 2. 

- numer działki: 537/2 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

- sposób korzystania: Ba - tereny przemysłowe 

- przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar): 

BI1P/00038806/7, 0,0406 ha 

Lp. 3. 

- numer działki: 539/2 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

- sposób korzystania: Ba - tereny przemysłowe 

- przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar): 

BI1P/00038806/7, 0,0824 ha 

Lp.4. 

- numer działki: 5241/1 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Ba – tereny przemysłowe 

Lp. 5. 

- numer działki: 5241/10 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Ba – tereny przemysłowe 

Lp. 6. 

- numer działki: 5241/11 

- położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- sposób korzystania: Ba – tereny przemysłowe 

Lp. 7. 

- numer działki: 5241/12 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Ba – tereny przemysłowe 

Lp.8. 

- numer działki: 529/14 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- sposób korzystania: Bi – inne tereny zabudowane 
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- obszar całej nieruchomości: 2,1478 ha 

Budynki 

Lp. 1. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- powierzchnia użytkowa budynku: 1280,7000 m2 

- przeznaczenie budynku: budynek magazynowy 

- odrębność (budynek stanowi odrębną nieruchomość): tak 

Lp. 2. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- nazwa ulicy: Jana Pawła II 

- powierzchnia użytkowa budynku: 299,0000 m2 

- przeznaczenie budynku: inny budynek niemieszkalny 

- odrębność (budynek stanowi odrębną nieruchomość): tak 

Lp. 3. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- nazwa ulicy: Wojska Polskiego 

- powierzchnia użytkowa budynku: 406,9000 m2 

- przeznaczenie budynku: inny budynek niemieszkalny 

- odrębność (budynek stanowi odrębną nieruchomość): tak 

Lp. 4. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- nazwa ulicy: W. Polskiego 

- przeznaczenie budynku: budynki 

- odrębność (budynek stanowi odrębną nieruchomość): tak 

- przyłączenie – numer księgi wieczystej, z której odłączono budynek: BI1P/00080096/5 

Lp. 5. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- nazwa ulicy: Jana Pawła II 45 

- odrębność (budynek stanowi odrębną nieruchomość): tak 

- przyłączenie – numer księgi wieczystej, z której odłączono budynek: BI1P/00047356/3 

Lp. 6. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- przeznaczenie budynku: budynki 

- odrębność (budynek stanowi odrębną nieruchomość): tak 

- przyłączenie – numer księgi wieczystej, z której odłączono budynek: BI1P/00080096/5 

 

Urządzenia 

Lp. 1. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- opis: estakady i budowle 

Lp. 2. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- opis: urządzenie 

- przyłączenie – numer księgi wieczystej, z której odłączono urządzenie: BI1P/00047356/3 

Lp. 3. 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- opis: urządzenia 
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- przyłączenie – numer księgi wieczystej, z której odłączono urządzenie: BI1P/00080095/8. 

 

Dział I-Sp – spis praw związanych z własnością 

Prawo użytkowania wieczystego 

- okres użytkowania: 2094-12-29 

- sposób korzystania: grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie 

stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. 

 

Dział II – właściciel 

Właściciele 

- lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie/wielkość udziału/rodzaj 

własności): Lp. 1., 1, 1/1 

- jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) (Nazwa, siedziba): Gmina 

Miejska w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski 

 

Użytkownicy wieczyści 

- napis: wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego 

odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności 
- lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie / wielkość udziału / rodzaj 

wspólności): 1, 1/1 

- inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (Nazwa, siedziba, 

REGON): Spółdzielnia Mleczarska „BIELMLEK” z siedzibą w Bielsku Podlaskim, 

Bielsk Podlaski, 00043703300000. 

 

Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia 

Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

Dział IV – hipoteki 

Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

 

D) BI1P/00102174/7 

- numer bieżący nieruchomości: 2 

Dział I-0 – oznaczenie nieruchomości 

Działki ewidencyjne 

Lp. 1 

- numer działki: 540/16 

- identyfikator działki: 200301_1.0003.540/16 

- obręb ewidencyjny (numer, nazwa): 3, Bielsk Podlaski 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

- przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar): 

BI1P/00083453/7, 0,0131 ha 

Lp. 2 

- numer działki: 540/18 

- identyfikator działki: 200301_1.0003.540/18 

- obręb ewidencyjny (numer, nazwa): 3, Bielsk Podlaski 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

- sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe 

- przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar): 

BI1P/00081663/8, 0,0654 ha 
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 - obszar całej nieruchomości: 0,0785 ha. 

 

Dział I-Sp – spis praw związanych z własnością 

Prawo użytkowania wieczystego 

- okres użytkowania: 2094-12-29 

- sposób korzystania: nieruchomość oddana w wieczyste użytkowanie zabudowane 

budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. 

 

Dział II – właściciel 

Właściciele 

- lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie / wielkość udziału / rodzaj 

wspólności): 1, 1/1 

- jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) (Nazwa, siedziba): Gmina 

Miejska w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski 

 

Użytkownicy wieczyści 

- napis: wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego 

odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności 
- lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie / wielkość udziału / rodzaj 

wspólności): 2, 1/1 

- inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (Nazwa, siedziba, 

REGON): Spółdzielnia Mleczarska „BIELMLEK” w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski, 

00043703300000. 

Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia 

Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

Dział IV – hipoteki 

Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

 

E) NR KW BI1P/00046345/6 

Dział I-0 – oznaczenie nieruchomości 

- numer bieżący nieruchomości: 2 

Działki ewidencyjne 

Lp. 1 

- numer działki: 488/7 

- obręb ewidencyjny (numer, nazwa): 3, Bielsk Podlaski 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

- sposób korzystania: Ba – tereny przemysłowe 

Lp. 2 

- numer działki: 488/3 

- obręb ewidencyjny (numer, nazwa): 3, Bielsk Podlaski 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Wojska Polskiego 

- sposób korzystania: Ba – tereny przemysłowe 

- przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar): 

BI1P/00025293/3, 0,3921 ha 

Obszar 

- obszar: 0,4529 ha 

Dział I-Sp – spis praw związanych z własnością 

Brak wpisów. 
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Dział II – właściciel 

Właściciele 

- lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie / wielkość udziału / rodzaj 

wspólności): 2, 1/1 

- inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (Nazwa, siedziba, 

REGON): Spółdzielnia Mleczarska „BIELMLEK” w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski, 

00043703300000. 

Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia 

Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

Dział IV – hipoteki 

Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

 

F) NR KW BI1P/00046345/6 

Dział I-0 – oznaczenie nieruchomości 

- numer bieżący nieruchomości: 1 

Działki ewidencyjne 

Lp. 1 

- numer działki: 493/22 

- obręb ewidencyjny (numer, nazwa): 3, Bielsk Podlaski 

- położenie (numer porządkowy/województwo, powiat, gmina, miejscowość): podlaskie, 

bielski, Bielsk Podlaski m., Bielsk Podlaski 

- ulica: Jana Pawła II 

- sposób korzystania: S - sady 

- przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar): 

BI1P/00071156/8, 1725,0000 m2 

Obszar 

- obszar: 0,1725 ha 

Dział I-Sp – spis praw związanych z własnością 

Brak wpisów. 

 

Dział II – właściciel 

Właściciele 

- lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie / wielkość udziału / rodzaj 

wspólności): 1, 1/1 

- inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (Nazwa, siedziba, 

REGON): Spółdzielnia Mleczarska „BIELMLEK” w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski, 

00043703300000. 

Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia 

Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

Dział IV – hipoteki 

Wpis zgodny z załączoną księgą wieczystą. 

 

 

 

 

 

5.2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 
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Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta Bielsk Podlaski zatwierdzone Uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski Nr XI/89/15 z 

dnia 29 września 2015 r . przedmiotowe działki połozone są na obszarze  4-Zachód, 

przeznaczone pod przemysł 4P 

Dla rejonu 4-Zachód określnono następujące kierunki zagospodarowania 

przestrzennego: 

1. Kontynuaicja oraz rozwoj terenow aktywności gospodarczej w tym produkcyjnej, 

składowej, magazynowej, a także usługowej i handlowej poprzez: utrzymanie 

dotychczasowego kompleksu terenów o funkcji przemysłowo-usługowej w rejonie ul. 

Brańskiej (2KD-G/Z) z mozliwością rozwoju na terenach sąsiednich, z wykluczeniem 

zabudowy i przekształceń doliny rzeki Lubki 

- wyznaczenie nowych terenów aktywności gospodarczej w rejonie ul. Wojska Polskiego ( 

1KD-GP/Z) oraz ul. Zimowa Droga ( 66KD-L) , w powiązaniu z nowym układem drogowym 

(KD-D) 

- utrzymanigzabudowy produkcyjnejw rejonie ul. Jana Pawła ll (7KD-L). 

 
2. Ograniczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim otoczeniu zabudowy 

produkcyjnej ( ul. Jana Pawła ll- 7KD-L) 

3. Koncentricja zabudowy poprzez utrzymanie i kontynuacje , a także wyznaczenie lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej głownie ekstensywnej oraz wykorzystanie dużego zasobu wolnych 

terenów pod tego typu rodzaju zabudowę 

4. Zachowanie istniejących oraz tworzenie nowych przestrzeni publicznych 

5. Wyznaczenie miejsc koncentracji zabudowy usługowej o różnym charakterze, jako 

lokalnych tentrów w ramach poszczegolnych kompleksów zabudowy mieszkaniowej - rejon 

ul. Jana Pawła ll (7KD-L) i ul. 11 Listopada 

6 (...) 

7. Zmiana przebiegtl drogi krajowej nr 66 i lokalizacja jej w południowej części miasta na 

terenach stanowiących obecnie głownie tereny rolne 

8. Wyznaczenie głownych powiązań komunikacyjnych obszaru Zachód, w tym : 

- ulicy lokalnej (Obwodowej _46KD-L jako kluczowe połączenie jednostki połnoc i wschód , 

dalej przez dolinę rzeki z istniejącej ul. Norwida do ul. Wojska Polskiego (1KD-GP/Z) 

- połaczenie ul. Jana Pawła ll z jednym z wariantów plarlowanej drogi nr 66 - ulicy łączącej 

ul. 11 Listopada przez dolinę Lubki z ul. Brańską (KD-G/Z) 

Zabudowa produkcyjna P 

Pueznaczenie podstawowe - teren produkcji, składów, przemysłu, bazy, magazyny 

Przeznaczenie uzupełniające : zabudowa 

Usługowa komercfyjna, w tym obiekty usług motoryzacji, stacji paliw i myjni 

lstniejąca zabudowa o innych funkcjach 
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(…) 

Na przedmiotowy teren wydawane były decyzje o warunkach zabudowy. 

 

5.3. Opis przedmiotu wyceny 

  5.3.1. Opis ogólny 

Bielsk Podlaski leży na skraju Wysoczyzny Bielskiej nad rzeką Białą. Ziemię tą 

zamieszkują Polacy, Białorusini i Ukraińcy, wśród których najwięcej jest wyznawców religii 

prawosławnej. Przez miasto prowadzi linia kolejowa Białystok - Siedlce. Bielsk Podlaski leży 

na trasie dróg międzynarodowych łączących Grodno z Siedlcami i Lublinem oraz krajowych - 

biegnących z Białowieży do Ciechanowca i Warszawy oraz z Suwałk do Rzeszowa.  

Bielsk Podlaski jest głównym ośrodkiem gospodarczym powiatu. Duże rolę odgrywają 

w gospodarce miasta zakłady budowlane. W Bielsku funkcjonują również przedsiębiorstwa 

produkujące żywność m.in.: przetwory mleczne, mięso surowe, wędzonki, wędliny i wyroby 

garmażeryjne, napoje i wody. W Bielsku zlokalizowane są również nowoczesne magazyny 

zbożowe o pojemności 33,5 tys. ton. Ponadto działają tam zakłady przemysłu metalowego i 

włókienniczego. 

5.3.2. Opis szczegółowy działek wg poniższych ksiąg wieczystych 

Lp. Nr działki Powierzchnia Tytuł prawny Położenie 

1. 2. 3. 4. 5. 

A) KW NR BI1P/00038806/7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

495/4 

496/2 

500/26 

500/28 

533/2 

540/11 

540/12 

258 

4881 

3414 

19175 

1277 

54 

12 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

X X 29 071 X X 

B) KW NR BI1P/00094725/5 

1. 

2. 

3. 

486/1 

488/2 

488/5 

4726 

16619 

304 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

X X 21 649 X X 

C) KW NR BI1P/00095616/5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

529/14 

535/2 

537/2 

539/2 

5241/9 

5241/10 

5241/11 

5241/12 

1623 

407 

406 

824 

879 

750 

750 

15839 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

X X 21 478 X X 

D) KW NR BI1P/00095616/5 

1. 

2. 

540/16 

540/18 

131 

654 

użytkowanie wieczyste 

użytkowanie wieczyste 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

X X 785 X X 

E) KW NR BI1P/00046345/6 

1. 

2. 

488/7 

488/3 

608 

3921 

własność 

własność 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 

X X 4529 X X 

F) KW NR BI1P/00098493/9 
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1. 493/22 1725 własność Bielsk Podlaski ul. Jana Pawła II 

X X 1725 X X 

Razem: 79237  

 

5.3.3. Opis budynków i budowli położonych na w/w działkach 

Budynki i budowle położone są na działkach w Bielsku Podlaskim, stanowią całość 

techniczno – użytkową i szacowane będą jako zorganizowaną całość. 

 

Szczegółowy opis budynków i budowli zawarty jest w książkach obiektu budowlanego 

Książka obiektu budowlanego nr 1- Budynek kotłowni węglowej 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 i 4 

Pow. zabudowy 1050 m2 

Pow. użytkowa 2525,40 m2 

Układ konstrukcyjny murowany 

Fundamenty żelbetowe wylewane i prefabrykowane 

Słupy/ ściany nośne: prefabrykowane / płvty Kolbet murowane  

Ścianki działowe murowane 

Stropy kanałowe 

Klatka schodowa żelbetowa 

Dach konstrukcja dzwigary strunobetonowe, płyty żelbetowe  

Dach pokrycie - papa 

Tynki i okładziny wewnętrzne; cem-wap oraz glazura 

Podłogi i posadzki: lastryko, terakota , PCV, beton 

Elewacja: tynk cem-wap nakrapiany 

Okna drewniane i stalowe 

Drzwi stalowe, drewniane 

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- elektryczna 

- odgromowa 

- telefoniczną 

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

- kanalizacja sanitarna 

- centralne ogrzewanie 

- niskoprądowa 

- kanalizacja deszczowa 

Stan techniczny obiektu dobry. 

 

Książka obiektu budowlanego nr 2- Budynek zaplecza technicznego 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 

Pow. zabudowy: 931,00 m2 

Pow. użytkowa: 808,59 m2 

Układ konstrukcyjny murowany 

Fundamenty żelbetowe  

Ściany murowane obite płytą warstwową 

Dach - dźwigary strunobetonowe, płyty żelbetowe  

Dach pokrycie - papa 

Tynki i okładziny wewnętrzne: płyta warstwowa 

Podłogi i posadzki: lastryko, terakota, beton 

Elewacja: płyta warstwowa 

Okna pcv 

Drzwi: bramy przemysłowe, dzwi pcv 

Obiekt wyposażony w instalacje: 
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- elektryczna 

- odgromowa 

- wentylacji mechanicznej 

- kanalizacja sanitarna 

- instalacja wodociągowa 

- centralne ogrzewanie 

- kanalizacja deszczowa 

Stan techniczny obiektu dobry. 

 

Książka obiektu budowlanego nr 3- Flotator 

Rok budowy 2012 

Liczba kondygnacji nadziemnych: l  

Pow. zabudowy: 168,00 m2 

Pow. użytkowa: 158,60 m2 

Układ konstrukcyjny stalowy 

Fundamenty - żelbetowe wylewane  

Słupy - stalowe 

Ściany - płyty warstwowe 

Stropy - brak 

Posadzki przemysłowe 

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- elektryczna 

- odgromowa 

- kanalizacja sanitarna 

- instalacja wodociągowa 

- kanalizacja deszczowa 

Stan techniczny obiektu dobry. 

 

Książka obiektu budowlanego nr 5 - Budynek serowni, produkcyjny 

Liczna kondygnacji nadziemnych: 1 

Pow. zabudowy: 1548 m2 

Pow. użytkowa: 1315,80 m2 

Układ konstrukcyjny: szkielet stalowy 

Fundamenty żelbetowe. 

Słupy / ściany nośne : stalowe / płyta warstwowa  

Stropy podwieszane konstrukcji stalowej 

Klatka schodowa żetbetowa wylewana 

Dach: konstrukcja stalowa 

Dach pokrycie - płyta warstwowa 

Tynki i okładziny wewnętrzne: płyta warstwowa  

Podłogi i posadzki: terakota, beton przemysłowy  

Elewacja: płyta warstwowa 

Okna pcv 

Drzwi alumlniowe 

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- odgromowa 

- kanalizacja sanitarna 

- elektryczna 

- niskoprądowa 

- telefoniczną 

- wentylacji mechanicznej 

- centralne ogrzewanie 

-kanalizacja deszczowa 

-instalacja wodna 
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Stan techniczny obiektu dobry. 

 

Książka obiektu budowlanego nr 6 - Budynek magazynowy, hurtownia – sala bankietowa 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 i 2 

Pow. zabudowy: 1300,00 m2 

Pow. użytkowa: 1907,41 m2 

Układ konstrukcyjny: szkielet żelbetowy prefabrykowany 

Fundamenty: żelbetowe . 

Słupy/ściany nośne: żelbetowe prefabrykowane / murowane ściany typu Kolbet  

Ścianki działowe: murowane 

Stropy: żelbetowe prefabrykowane 

Klatka schodowa: żelbetowa wylewana 

Dach konstrukcja płyty kanałowe 

Dach pokrycie - papa 

Tynki i okładziny wewnętrzne: cem-wap., płytki ceramiczne, glazura 

Podłogi i posadzki: terakota, lastryko, beton, pcv 

Elewacja: tynk cienkowarstwowy 

Okna, rolety: aluminiowe, pcv / aluminiowe 

Drzwi: aluminiowe , stalowe, pcv 

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- odgromowa 

-hydrantowa 

- telefoniczną 

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

- kanalizacja sanitarna 

- centralne ogrzewanie elektryczna 

- niskoprądowa 

- kanalizacja deszczowa 

- instalacja wodna 

Stan techniczny obiektu dobry. 

Standard zróżnicowany. 

 

Książka obiektu budowlanego nr 7 - Budynek proszkowni 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 i 2 
Pow. zabudowy: 1821 m2 i 361 m2 

Pow. użytkowa: 2757,85 m2 

Układ konstrukcyjny: szkielet żelbetowy prefabrykowany 
Fundamenty żelbetowe. 

Słupy/ ściany nośne: stalowe, płyta warstwowa, ściany murowane  

Słupy stalowe 

Klatka schodowa wewnętrzna konstrukcji stalowej 
Dach konstrukcja stalowa 

Dach pokrycie - papa warstwowa 
Tynki i okładziny wewnętrzne: cem-wap., blacha trapezowa 
Podłogi i posadzki :terakota , beton 
Elewacja: płyta warstwowa 

Okna stalowe 

Drzwi stalowe 

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- odgromowa 

- elektryczna 

- wentylacji mechanicznej 

- kanalizacja deszczowa 

- instalacja wodna 
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Stan techniczny obiektu dobry. 
 

Książka obiektu budowlanego nr 8 - Budynek laboratorium oceny surowca 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 i 2 
Pow. zabudowy: 792,00 mZ 

Pow. użytkowa: 501 ,62 m2 

Układ konstrukcyjny: szkielet żelbetowy prefabrykowany, szkielet stalowy  

Fundamenty: żelbetowe  

Słupy stalowe / murowane , płyta warstwowa 
Ścianki działowe murowane 

Dach konstrukcja stalowa 

Dach pokrycie - płyta warstwowa 

Elewacja: płyta warstwowa 

Okna, pcv 

Drzwi bramy przemysłowe, drzwi aluminiowe, pcv 
Obiekt wyposazony w instalacje: 

- odgromowa 
- telefoniczną 

- wentylacji grawitacyjnej  

- klimatyzacja 
- centralne ogrzewanie 

- elektryczna 

- hydrantowa 

- kanalizacja deszczowa 

- kanalizacja sanitarna 

- instalacja wodna. 

Stan techniczny obiektu dobry. 
 

Książka obiektu budowlanego nr 9 – Hala produkcyjna 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1  

Pow. zabudowy: 1266,00 m2 

Pow. użytkowa: 915,25 m2 

Układ konstrukcyjny: szkielet stalowy 

Fundamenty żelbetowe  

Słupy/ Ściany nośne: stalowe / płyta warstwowa  

Dach konstrukcja kratownice stalowe 

Dach pokrycie - płyta warstwowa 

Tynki i okładziny wewnętrzne: płyty warstwowe  

Podłogi i posadzki: terakota, beton 

Elewacja: płyty warstwowe 

Okna pcv 

Drzwi aluminiowe. 

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- odgromowa 

- kanalizacja sanitarna 

- elektryczna 

- niskoprądowa 

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

- kanalizacja deszczowa 

- instalacja wodna 

Stan techniczny obiektu dobry. 

 

Książka obiektu budowlanego nr 10 – Budynek biurowy 
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Liczba kondygnacji nadziemnych: 4 
Pow. zabudowy: 324 m2 

Pow. użytkowa: 1122,60 m2 

Układ konstrukcyjny szkielet żelbetowy prefabrykowany  

Fundamenty żelbetowe. 
Słupy / Ściany nośne: żelbetowe prefabrykowane / murowane . 
Ścianki działowe: murowane 

Stropy kanałowe 

Klatka schodowa: żelbetowa wylewana 
Dach konstrukcja płyty kanałowe 

Dach pokrycie - papa 

Tynki i okładziny wewnętrzne: cem-wap., płytki ceramiczne, glazura  

Podłogi i posadzki: terakota, lastryko, beton 
Elewacja: tynk cienkowarstwowy 
Okna pcv 

Drzwi aluminiowe: pcv 
Obiekt wyposażony w instalacje: 

- odgromowa 

- instalacja wodna 

- telefoniczną 

- klimatyzacja 

- centralne ogrzewanie 

- elektryczna 

- wentylacji grawitacyjnej 

- kanalizacja deszczowa 

- kanalizacja sanitarna. 

 Stan techniczny obiektu dobry. 

Standard zróżnicowany. 
 

Książka obiektu budowlanego nr 11 – Budynek magazynowy chłodniczy (maskownia) 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 

Pow. zabudowy: 1359 m2 

Pow. użytkowa: 1278,00 m2 

Układ konstrukcyjny: szkielet stalowy 

Fundamenty żelbetowe. 

Słupy/ ściany nośne: stalowe żelbetowe / ściany murowane, płyty warstwowe 

Stropy podwieszane konstrukcji stalowej  

Dach - konstrukcja stalowa 

Dach pokrycie - płyta warstwowa        t 

Tynki i okładziny wewnętrzne: płyty warstwowe 

Podłogi: posadzki przemysłowe 

Elewacja: płyta warstwowa 

Okna pcv 

Drzwi aluminiowe, bramy przemysłowe segmentowe  

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- odgromowa 

- kanalizacja sanitarna elektryczna 

- niskoprądowa 

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

- kanalizacja deszczowa instalacja wodna 

Stan techniczny obiektu dobry. 
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Książka obiektu budowlanego nr 12 – Budynek portierni 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 

Pow. zabudowy: 22 m2 

Pow. użytkowa: 16 m2 

Układ konstrukcyjny: murowany 

Fundamenty żelbetowe. 

Ściany nośne murowane 

Ścianki działowe brak 

Dach płyty kanalowe kryte płytą warstwową  

Posadzki terakota 

Elewacja: tynk cienkowarstwowy 

Okna pcv 

Drzwi aluminiowe  

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- odgromowa 

- telefoniczną 

- elektryczna 

- kanalizacja deszczowa  

Stan techniczny obiektu dobry. 
 

Książka obiektu budowlanego nr 13 – Budynek socjalny 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 

Pow. zabudowy: 160 m2 

Pow. użytkowa: 456 m2 

Układ konstrukcyjny: szkielet żelbetowy prefabrykowany 

Fundamenty żelbetowe. 

Słupy/ ściany nośne: żelbetowe prefabrykowane / murowane 

Ścianki działowe murowane 

Stropy kanałowe  

Klatka schodowa żelbetowa wylewana  

Dach konstrukcja - płyty kanałowe 

Dach pokrycie - papa 

Tynki i okładziny wewnętrzne: cem.-wap., płytki ceramiczne, glazura, lamperie 

Podłogi, posadzki: terakota, lastrico, beton 

Elewacja – tynk cienkowarstwowy 

Okna pcv 

Drzwi aluminiowe , pcv, drewniane 

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- odgromowa 

- telefoniczną 

- kanalizacja sanitarna 

- klimatyzacja 

- centralne ogrzewanie 

- elektryczna 

- kanalizacja deszczowa 

- instalacja wodna 

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

Stan techniczny obiektu dobry. 
 



21 

Książka obiektu budowlanego nr 14 – Budynek rampy 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 

Pow. zabudowy: 141 m2 

Pow. użytkowa: 127 m2 

Układ konstrukcyjny: stalowy 

Fundamenty: żelbetowe wylewane, bloczki betonowe 

Słupy/ Ściany nośne : stalowe/ płyty 

Ścianki działowe: murowane 

Stropy kanałowe 

Klatka schodowa żelbetowa wylewana  

Dach konstrukcja płyty kanałowe 

Dach pokrycie - papa 

Tynki i okładziny wewnętrzne: cem.-wap., płytki ceramiczne, glazura, lamperie 

Podłogi i posadzki: terakota, lastryko, beton 

Elewacja: tynk cienkowarstwowy 

Okna pcv 

Drzwi aluminiowe , pcv, drewniane 

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- odgromowa 

- telefoniczną 

- kanalizacja sanitarna 

- klimatyzacja 

- centralne ogrzewanie 

- elektryczna 

- kanalizacja deszczowa 

- instalacja wodna 

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej  

Stan techniczny obiektu dobry. 
 

Książka obiektu budowlanego nr 15 – oczyszczalnia 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 

Pow. zabudowy: 80 m2 

Pow. użytkowa: 72 m2 

Budynek murowany 

Fundamenty zelbetowe 

Ściany: konstrukcja stalowa, płyta warstwowa 15 cm  

Stropy: kanałowe 

Dach: konstrukcja dźwigary stalowe 

Pokrycia: - ptyta warstwowa 

Podłogi: posadzka przemysłowa 

Elewacja - płyta warstwowa 

Okna pcv 

Drzwi: bramy przemysłowe, drzwi aluminiowe 

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- odgromowa 

- elektryczna 

- kanalizacja deszczowa 

Stan techniczny obiektu dobry. 
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Budynek proszkowni nowoczesny wybudowany w 2017r 

Forma architektoniczna nawiązuje do istniejącej zabudowy. Budynek proszkowni, 

wielokondygnacyjny ze stropami żelbetowymi i pomostami stalowymi o zróżnicowanej 

powierzchni na poszczególnych poziomach. Obiekt składa się z prostych sześciennych brył o 

różnej wysokości z niejednorodnym rozmieszczeniem otworów technologicznych, z 

geometrycznym układem kolorystycznym na ścianach zewnętrznych. Budynek stanowi 

zdecydowaną dominatę wysokościową w skali zakładu. 

Budynek produkcyjny połączony poprzez strefę konfekcjonowania (linię pakowania 

produktu) zrealizowaną obecnie na terenie zakładu halą magazynową. Budynek proszkowni 

ściśle powiązany od strony technologicznej, jak również infrastruktury technicznej z 

istniejącymi obiektami na terenie zakładu. Obiekt zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie 

hali magazynowej planowanego zaplecza produkcyjnego proszkowni. Produkt z suszarni 

(mleko / serwatka w proszku) konfekcjonowany na linii pakującej ekspediowany będzie do 

strefy magazynowej sąsiedniego obiektu. Budynek pięciokondygnacyjny, pomieszczenia 

przeznaczone na pobyt ludzi (miejsca pracy) zlokalizowane będą jedynie w parteze pozostałe 

kondygnacje to poziomy technologiczne. Główne wejście do budynku z zachowaniem 

podstawowych warunków higieniczno-sanitarnych. Wyjście z szatni pracowników 

produkcyjnych na stanowiska pracy odbywa się przez istniejące szatnie przepustowe 

połączone ze sobą śluzami sanitarnymi (umywalnia, natryski). 

 
Zestawienie powierzchni 

Poz. 0,00 

NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2) 

KONFEKCJONOWANIE 207,90 m2 
WYSYP PROSZKU 108,30 m2 

POMI ESZCZENIE MAGAZYNOWE 23,90 m2 

POMlESZCZENlE DOZOWANIA EMULGATORÓW  19,90 m2 

CIP 59,10 m2 

KRYSTALIZACJA 300,50 m2 

STEROWNIA 42,20 m2 

ŚLUZA 11,90 m2 

KOMUNIKACJA 14,10 m2 

POMIESZCZEN I E SOCJALNE 12,80 m2 

POMPOWNlA  P.POŻ. 10,50 m2 

WC 9,40 m2 

ROZDZI ELNIA ELE KTRYCZNA 18,70 m2 

KOMORA TRAFO 5,40 m2 

KOMORA TRAFO 5,40 m2 

KLATKA SCHODOWA 14,40 m2 

KOMUNIKACJA 7,10 m2 

SLUZA 10,20 m2 

WYPARKA 181,20 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA 
NETTO  

1052,90 m2 
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POZ.3,80; 4,56 

NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2) 

WENTYLATORNIA 103,30 m2 

KLATKA SCHODOWA 25,40 m2 

ROZDZIELNIA MEDIÓW 31,90 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA 
NETTO 

160,60 m2 

 

POZ. 9,50 

NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2) 

POZIOM  9,50 427,00 m2 

POZOM  9,50 223,00 m2 

MCC 69,80 m2 

KLATKA SCHODOWA 
31,40 m2 

 
 RAZEM POWIERZCHNIA 

NETTO 
751,20 m2 

 

POZ. 15,50 

NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2) 

POZIOM  15,50 343,80 m2 

MASZYNOWNIA TECHNOLOGICZNA 297,90 m2 

KLATKA SCHODOWA 
17,80 m2 

 
 RAZEM POWIERZCHNIA 

NETTO 
659,50 m2 

 

POZ. 21,00 

NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2) 

POZTOM 21,00 405,90 m2 

MASZYNOWN IA TECHNOLOG ICZNA 101,10 m2 

CZERPNIA 127,90 m2 

KLATIG SCHODOWA 28,60 m2 

RAZEM POWERZCHNIA 
NETTO 

663,50 m2 

 

POZ. 28,50 

NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2) 

POZIOM 28,50 327,50 m2 

KLATM SCHODOWA 28,60 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA 
NETTO 

356,10 m2 

 

 

POMOSTY TECHNOLOGICZNE WYPARKI 

POZTOM POW. (m2) 

POMOST STALOWY poz. 3,1 0 72,10 m2 
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POMOST STALOWY poz. 5,20 36,80 m2 

POMOST STALOWY poz. 9,50 66,50 m2 

POMOST STALOWY poz. 19,60 78,10 m2 

POMOST STALOWY poz. 23,20 27,90 m2 

POMOST STALOWY poz. 26,00 78,40 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA 
NETTO 

359,80 m2 

 

DANE TECHNICZNE OBIEKTU 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) poz. 0,00 1062,90 m2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) poz. 3,80; 4,56 160,60 m2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) poz. 9,50 751,20 m2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) poz. 15,50 659,50 m2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) poz. 21,00 663,50 m2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) poz. 28,50 356,10 m2 

 

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NETTO – 3653,80 m2 

POWIERZCHNIA POMOSTÓW WYPARKI – 359,80 m2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 1216,90 m2 

POWIERZCHNIA CAŁOWITA – 4013,60 m
2
 

KUBATURA – 36214,00 m3 

 

Konstrukcja budynku - mieszana stalowo-żelbetowa. Stropy 

międzykondygnacyjne żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro, oparte na słupach, 

ścianach i belkach żelbetowych, 

Pomosty technologiczne z blachy na ruszcie stalowym opańe na konstrukcji 

żelbetowej i stalowej. Przekrycie ostatniej kondygnacji- blacha trapezowa oparta na 

dźwigarach i płatwiach stalowych; przekrycie łącznika - płyta żelbetowa. 

 

FUNDAMENTY 

- posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej, częściowo na ławach 

fundamentowych. 

 

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 

Słupy 

- układ żelbetowych słupów konstrukcyjnych 

Ściany 

- żelbetowe wylewane na mokro, murowane z pustaków ceramicznych, 

- ryglówka w postaci belek żelbetowych na słupach nośnych 

- nadproża żelbetowe 

 

ŚCIANY OSŁONOWE 

płyty warstwowe KINGSPAN z rdzeniem z pianki poliuretanowej IPN gr. 12cm, 

układ pionowy (typ KS1000AWP) mocowane do konstrukcji zelbetowej istalowej, 

 

ŚCIANY DZIAŁOWE 

- ściany z płyt warstwowych KINGSPAN z rdzeniem z pianki poliuretanowej lPN gr. 

12cm i15cm z powłoką FOODSAFE, 

- ściany murowane z cegły ceramicznej gr. 12cm, 

- ściany z płyt g-k na ruszcie systemowym z wypełnieniem z wełny min. gr. 12,5cm, 

 

STROPY 

• stropy międzykondygnacyjne: 
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- płyty żelbetowe wylewane na mokro w technologii tradycyjnej oparte na belkach, 

słupach i ścianach żelbetowych, • pomosty technologiczne: 

o blacha na ruszcie stalowym oparta na konstrukcji żelbetowej i stalowej 

• strop nad ostatnią kondygnacją: 

- blacha trapezowa oparta na dźwigarach i płatwiach stalowych 

- na fragmencie płyta żelbetowa wylewana na mokro 

- płyta betonowa, gr. l5cm 

 

STROPODACH 

- blacha trapezowa opańa na dźwigarach i płatwiach stalowych  

- płyta żelbetowa wylewana na mokro - przekrycie łącznika, 

 

KLATKA SCHODOWA 

- schody klatek schodowych zelbetowe, wylewane na mokro, oparte na ścianach żelbetowych 

i murowanych balustrada - stalowa 

- schody pomostów technologicznych - stalowe 

ClĄGI WENTYLACYJNE   Wentylacja mechaniczna pomieszczeń stref 

budynku (wg projektów branżowych); połączenia, przejścia, uszczelnienia oraz 

izolacje akustyczne urządzeń i przewodów wg rozwiązań zawartych w zeszytach 

technicznych zastosowanego systemu. Otwory czerpni, wyrzutni, wyjścia ponad 

dach zabezpieczone przy użyciu systemowych kołnierzy uszczelniających i żaluzji 

aluminiowych. 

 

STROPODACHY 

STROPODACH PEŁNY (wg systemu ROCKWOOL i VEDAG) RE30 

- papa nawierzchniowa EUROFLEX PYE PV 20SSs 

- papa podkładowa G200S4 

- płyty ze skalnej wełny mineralnej Rockwool o gęstości mln, 110kg/m3, 

wytrzymałości na rozrywanie min. TR7,5, gr. 20cm - paroizolacja RoCKWooL, - blacha 

trapezowa  

- płatwie stalowe 

- dźwigary stalowe  

- papa nawierzchniowa EUROFLEX PYE PV Z0SS5 

- papa podkładowa G200S4 

- styropian jednostronnie laminowany papą z wyprofilowanym spadkiem 3% min. gr. 20cm 

- paroizolacja, 

- preparat gruntujący EMAILlT, 

- płyta żelbetowa, 

WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE 

Ściany zewnętrzne 

- płyta warstwowa KINGSPAN z rdzeniem z pianki poliuretanowej lPN gr. 12cm, 

- układ pionowy (typ KS1000AWP) mocowana do ryglówki żelbetowej, 

- cokół budynku - tynk mozaikowy na siatce, 

Obróbki blacharskie 

- attyki stropodachów - blacha powlekana, 

- obróbki Ścian w sąsiedztwie Ślusarki aluminiowej- blacha aluminiowa  

- obróbka okładzin z płyty warstwowej ' 

 

 

WYKOŃCZENLE WEWNĘTRZNE 

Ściany 

Wykończenie ścian wewnętrznych 
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- wewnętrzna strona ścian zewnętrznych z płyty warstwowej powłoka FOODSAFE, 

- ściany wewnętrzne z płyty warstwowe - powłoka FOODSAFE, 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne - ściany wykończone płytkami gresowymi do 

wysokoŚci sufitu, 

- ściany żelbetowe impregnowane do poziomu wodo i kwasoodporności preparatami 

posiadającymi atest do kontaktu z zywnością, 

- ściany murowane otynkowane tynkiem kat. III, zabezpieczone do poziomu wodo i 

kwasoodporności farbami posiadającymi atest do kontaktu z żywnością 

Sufity 

- spód płyt żelbetowych impregnowany do poziomu wodo i kwasoodporności 

preparatami posiadającymi atest do kontaktu z zywnoŚcią 

Posadzki 

- przestrzenie produkcyjne (mleczne) parteru - płytki ARGELIT 

- przestrzenie produkcyjne i techniczne – żywica epoksydowa  

Strefy komunikacyjne i socjalne – płytki gresowe. 

ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Okna 

- Ślusarka aluminiowa, EI60 w ścianie oddzielenia pożarowego, konstrukcje ślusarki 

otworowej z profili aluminiowych wielokomorowych. 

 

Drzwi 

• Drzwi zewnętrzne: 

- Wejścia główne - ślusarka aluminiowa, EI60 - w ścianie oddzielenia pożarowego, wejścia 

do rozdzielni elektrycznej i komór trafo - ślusarka aluminiowa; wypełnienie - panel typu 

sandwich 

• Drzwi wewnętrzne: 

- Drzwi w przestrzeniach produkcyjnych i komunikacyjnych - ślusarka aluminiowa, drzwi w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - płytowe pełne, 

Bramy 

Bramy zewnętrzne segmentowe w standardzie nie niższym niż SPU 40 (HORMANN), 

Bramy wewnętrzne - szybkobieżne rolowane, 

Bramy w ścianie oddzielenia pożarowego - EI60 opuszczane i niezależnie brama 

szybkobieżna rolowana z drugiej strony ściany, 

INSTALACJE 

Budynek wyposażono w instalacje: 

- wentylację mechaniczną i klimatyzację, 

- elektryczną, 

- wodno - kanalizacyjną 

- teletechniczną, 

- odgromową, 

 

Opis budynków w trakcie budowy 

1. Stacja Paliw wraz z obiektami towarzyszącymi 

Budowa rozpoczęta. 

Na rozpatrywanym terenie projektuje się budowę stacji paliw płynnych wraz z obiektami 

towarzyszącymi zlokalizowaną we wschodniej części działki nr geod. 488/2 w Bielsku 

Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego zachowując narzucone linie zabudowy oraz parametry 

wielkościowo -wysokościowe zawarte w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na tę 

inwestycję. 

W granicach opracowania inwestycji projektuje się: 

- budynek usługowo-handlowy 

- wiatę stalową nad dystrybutorami paliw płynnych 

- podziemne zbiorniki na paliwa płynne o poj. 50 i 30m3 



27 

- budynek gospodarczy na sprzęt porządkowy 

- pylon cenowy 

- utwardzenie terenu stacji oraz dojść i dojazdów z wydzielonymi na nim miejscami 

parkingowymi samochodów osobowych [18szt. w tym 2 dla niepełnosprawnych], 

samochodów ciężarowych [3 stanowiska] oraz stanowiska kompresora powietrza [1szt.] i 

odkurzacza [1 szt.] oraz punktu zlewu paliw. 

- zieleń niską 

 

Projektuje się przyłącze wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej oraz przyłącze 

kanalizacyjne do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Sieci należą do Spółdzielni Mleczarskiej 

Bielmlek i są pod jej zarządem. Projektuje się odwodnienie terenów utwardzonych oraz 

odprowadzenie wód opadowych poprzez separator koalescencyjny z osadnikiem do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej będącej własnością i pod zarządem Spółdzielni 

Mleczarskiej Bielmlek. 

Linia zabudowy dla w/w inwestycji została określona w odległości 11m od linii 

rozgraniczającej z ulicą Wojska Polskiego.  

Projektowany pawilon stacji paliw znajduje się najbliżej tei linii, jest położony w odległości 

25,13m od niej.  

Pozostałe obiekty kubaturowe znajdują się w dalszej odległości. 

Wjazd na teren stacji paliw odbywał się będzie od strony północnej poprzez działki należące 

do Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek.  

Wiata nad dystrybutorami oraz budynek pawilonu usługowo-handlowego są usytuowane 

prostopadle do ulicy Wojska Polskiego tak, aby auta podjeżdżające do tankowania pojazdów 

od strony północnej wjeżdżały w linii prostej pod wiatę.  

Główne wejście do Pawilonu znajduje się od strony północnej od strony wiaty, pod którą 

wjeżdżają pojazdy do tankowania paliw. Po tankowaniu paliw pojazdy odjeżdżać będą przy 

zachodniej ścianie pawilonu, po czym objeżdżać będą budynek dookoła wyjeżdżać drogą 

wzdłuż wschodniej ściany budynku do w/w wyjazdu od strony północnej. Dla osob które 

korzystać będą z usług stacji przewidziano miejsca postojowe zlokalizowane przed 

budynkiem pawilonu od strony północnej [4 miejsca parkingowe - w tym 2 dla 

niepełnosprawnych], od strony zachodniej miejsca postojowe samochodów ciężarowych- 3 

stanowiska, oraz od strony ul. Wojska Polskiego [strona wschodnia] - 14 miejsc postojowych 

samochodów osobowych. 

Dojścia i dojazdy na terenie stacji paliw planuje się wyłożyć kostką brukową oraz 

utwardzeniem betonowym [pod wiatą dystrybutorów], pozostały teren należy wyprofilować i 

zagospodarować zielenią niską wg projektu zagospodarowania. 

 

Pow. terenu objętego opracowaniem ozn. A,B,C,D,E,F,G: 4490 m2, 

pow. zajęta pod projektowany budynek usługowo- handlowy: 162 m2 

pow. zajęta pod projektowaną wiatę z dystrybutorarni paliw 20 

2,12 m2 

pow. zajęta pod projektowany budynek na sprzęt porządkowy _ 17,50m2, 

pow' zajęta pod istniejące utwardzenie w obszarze opracowania_ 102,4 m2 

pow. zajęta pod projektowane utwardzenie w obszarze opracowania- 3499,98 m2 

istniejąca zieleń niska - 506 m2 

pow. biologicznie czynna stanowi około 11,2 % powierzchni opracowania 

wskaznik zabudowy kubaturowej pow. objętej opracowaniem wynosi około 8,5% 

Posadowienie projektowanego budynku pawilonu jak l stóp wiaty nad dystrybutorami zakłada 

się na głębokości - 120cm, uwarunkowane jest to tym, że względem otaczającego gruntu 

wymagane jest posadowienie na min. - 1,20m. 

 

 

 

Stopy fundamentowe : 

ST1 - stopa o wym. 100x130cm i wysokości 30cm, wylewane żelbetowe - zbrojone dołem 

siatkami z prętów #12 co 14cm, cokoł o wym. 30x40cm i wysokości 88cm, zbrojony prętami 
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4#14, strzemiona Ø6, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, beton B20, stal S355JR i 

S235JR, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. 

ST2 - stopa o wym. 100x100cm i wysokości 30cm, wylewane żelbetowe - zbrojone dołem 

siatkami z prętów #12 co 14cm, cokół o wym. 30x30cm i wysokości 88crn, zbrojony prętami 

4#14, strzemiona Ø6, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, beton B20, stal S355JR i 

S235JR, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. 

Belki podwalinowe: 

Pomiędzy stopami fundamentowymi belki podwalinowe betonowe wylewane gr. 24cm i wys. 

88cm. 

Płyta na gruncie: betonowa, beton klasy B15 

Słupy: 

S1-S2 -Słupy przęseł środkowych mocowarte do stóp fundamentowych St1 wykonane z rur 

kwadratowych 100x100x6,3, stal S235JR, wg rys. konstrukcyjnych. 

S3-S8 -Słupy ram skrajnych mocowane do stop fundamentowych St2 wykonane z rur 

kwadratowych 100x100x6,3, stal S235JR, wg rys. konstrukcyjnych. 

Stężenia podłuŻne słupów typu X z prętow Ø12 skręcone śrubą rzymską, słupy pośrednie z 

rur kwadratowych 100x100x6. 

Nadproża: stalowe. 

ściany zewnętrzne: Stalowa konstrukcja pawilonu z poszyciem z płytą warstwową gr 1Scm. 

Konstrukcja dachu: 

- Zaprojektowano dźwigar kratowy przęseł środkowych Dk1 z rur kwadratowych o przekroju 

100x100x6,3 [pas górny i dolny] 40x40x4 [słupki i krzyżulce] . 

- Zaprojektowano rygle ram skrajnych R1 z rury kwadratowej o przekroju 100x100x6,3 

- Płatwie z zetownika Z150x1,5, rozmieszczone zgodnie z rzutem konstrukcji dachu. 

Konstrukcja dachu stężona stężeniami połaciowymi w postaci prętów Ø12, skręconymi 

Śrubami rzymskimi, oraz stężeniami podłużnymi ST1 i ST2. 

Pokrycie dachu : płyta warstwowa gr. 16cm. mocowana na płatwiach zetowych  

Pawilon 

- powierzchnia zabudowy - 162,00 m2 

- powierzchnia użytkowa - l43,68 m2 

- powierzchnia sprzedaży - 99,99 m2 

- kubatura zabudowy - 710m3 

- ilośc kondygnacji: 1 -budynek parterowy  

Wiata 

Zestawienie powierzchni i kubatury: 

- pow. zabudowy: 202,12m2 

- kubatura: 1112m3 

 

 

2. Budynek magazynowy - łącznik 

 

Decyzja nr 353/2018 znak AŚ.6740.236.2013 z dnia 29.10.2018r. postanawiająca zmienić 

decyzję nr 291/2013 z dnia 30.08.2013r. znak AŚ.6740.236.2013 zatwierdzającą projekt 

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. Budowy budynku magazynowego na 

działkach nr geod. 5241/12, 500/28 i 495/4 położonych w obrębie Bielsk Podlaski w sposób 

następujący (...) 

Zestawienie powierzchni i kubatury: 

- pow. zabudowy: 1515,97m2 - 

- pow. użytkowa: 1484,17m2  

- ilość kondygnacji: jedna. 

 

 

Program użytkowy: 
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchni użytk. Posadzka 

1/1 Hala magazynowa 472,15 beton 

1/2 Komunikacja 683,51 beton 
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1/3 Komunikacja 328,51 beton 

 Suma: 1484,17  

 

Forma architektoniczna: 

Budynek magazynowy dwuspadowy pokryty płytą warstwową z rdzeniem wełnianym gr. 

15cm. Architektura budynku dobrze integruje się z naturalnym otoczeniem. Gabaryty 

budynku oraz jego umiejscowienie na działce spelniają założenia decyzji o warunkach 

zabudowy. 

 

DANE MATERIAŁOWE 

- Stopy fundamentowe: żelbetowe monolityczne wylewane z betonu klasy B25 (C20/25) W6 

zbrojone stalą #12 klasy A-IIIN oraz strzemionami Ø6 ze stali A-I. 

Stopy fundamentowe posadowic na warstwie chudego betonu B10 

grubości 10cm. Uwagi: 

1) Fundamenty budynku posadowić na gruncie rodzimym 

2) Minimalna otulina zbrojenia 5cm, 

3) Głębokość posadowienia fundamentów musi spełniać warunki związane z przemarzaniem 

dla lokalizacji budynku, wynosi ona 1,2m minimum. 

4) Prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed 

betonowaniem. 

Podwaliny: żelbetowe monolityczne wylewane z betonu B 25 (C20/25) W6 zbrojone 

Siatkami zgrzewanymi z prętów Ø6. 

Izolacja przeciwwilgociowa 

podwaliny, stopy żelbetowe: beton wodoszczelny W6, 

- izolacja pionowa podwalin i stop fundamentowych 2x dysperbit 

- podłogi parteru folia p.e. 0,35 na chudym betonie 

Izolacje cieplne 

- ściany z płyty z rdzeniem wełnianym gr. 15cm 

- pokrycie dachowe z płyty z rdzeniem wełnianym gr. 15cm 

Powłoki zabezpieczające 

Elementy stalowe zabezpieczone po1zez malowanie farbami lub ocynkowanie 

Ściany zewnętrzne: Płyta warstwowa z rdzeniem wełnianym gr. 15cm. Płyty warstwowe 

układane poziomo. 

Słupy stalowe główne: Słupy ram powtarzalnych z ksztaftownika HEA 180 i HEA 200,. 

Słupy ze stali S355. Słupy główne zaprojektowano, jako zamocowane w fundamencie za 

pomocą kotew płytkowych, wykonanych z prętów o śr. 20mm ze stali klasy S355. Do 

zamocowania słupów należy stosować nakrętki M20 kl. 8.8 w ilości 2 szt. na pręt kotwiący. 

Słupy stalowe szczytowe: w ramach szczytowych słupy pośrednie z kształtowników HEA180 

i HEA 200. Słupy ze stali S355. Słupy dołem przegubowo zamocowane w fundamentach przy 

użyciu kotew płytkowych oraz górą w ryglach szczytowych za pomocą łączników śrubowych. 

Rygle ścienne: Zaprojektowano rygle profili Rk100x4mm ze stali tj 355, 

Stężenie ścienne: Zaprojektowano stężenia sztywne z profili Rk100x4mm i Rk 

80x3mmoraz prętowe z pręta Ø12 skręcanych za śruby rzymskiej. Stężenia prętowe 

Zaprojektowano w 2 polach. Stężenia należy mocować do konstrukcji głównej przy użyciu 

śrub M12 kl.5.6. 

 

Rygle stalowe: Rygle ram szczytowych z ksztaftownika IPE 240 i IPE 270. Rygle ze stali 

S355. Rygle zamocowano w słupach, przy użyciu łączników śrubowych. 

Stężenie połaciowe: Zaprojektowano stężenia sztywne z profili Rk100x4mm oraz 

prętowe z pręta Ø12 skręcanych za śruby rzymskiej. Stężenia prętowe zaprojektowano w 2 

polach. Stężenia należy mocować do konstrukcji głównej przy użyciu śrub M12 kl.5.6. 

Płatwie: Płatwie z zetownika zimno giętego Z 200x68/60x2, w skrajnych potach płatwie z 

zetownika zimno giętego Z 200x68/60x2,5. Płatwie ze stali S355. 

Pokrycie dachu: z płyty warstwowej z rdzeniem wełnianym gr. 15cm 

Przewody kominowe i wentylacyjne: w szczytach budynku kratkiwentylacyjne 

Stolarka drzwiowa: Wrota i drzwi stalowe 
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Roboty wykończeniowe: 

a) podłoża i posadzki: wg opisu w przekroju pionowym' Grunt pod posadzkami 

zagęszczony do l.=0,98. W posadzce zastosować zbrojenie rozproszone. 

b) tynki wewnętrzne i okładziny: Brak 

c) tynki zewnętrzne i okładziny: Płyta warstwowa z rdzeniem 

wełnianym gr. 15cm 

d) roboty malarskie: Brak 

e) obróbki blacharskie: Rynny i rury spustowe stalowe 

Instalacje: 

a) wodociągowa: brak 

b) kanalizacyjna: brak 

c) elektryczna: wew. Inst. Elektryczna według oddzielnego opracowania. 

d) ogrzewanie: brak 

e) usuwanie odpadów stałych: odpady w zamkniętych pojemnikach stalowych i wywożone 

przez jednostki wyspecjalizowane. 

odległość od obiektów sąsiednich 

Wentylacja grawitacyjna, brak kanalizacji w budynku. Instalacja grzewcza - budynek nie 

ogrzewany.  

Instalacja gazowa - nie przewiduje się instalacji gazu dla projektowanego budynku. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizować w 

pobliżu głównego wejścia do budynku lub głównego złącza sieciowego i odpowiednio 

oznakować przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu należy zastosować 

do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 

Instalacja odgromowa - instalacja zapobiegająca zadymieniu klatki schodowej. 

Brak klatki schodowej w budynku. 

 

 

3. Budynek magazynowy 

Decyzja nr 92/2019 znak AŚ.7351-367/2010 z dnia 05.04.2019r. postanawiająca zmienić 

decyzję nr 388/2010 z dnia 17.11.2010 (...) 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku magazynowego położonego na 

działkach nr geod 5241l12,500/26, 500/28 w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego. 

 

Zestawienie powierzchni i kubatury: 

- pow. zabudowy z projektu pierwotnego: 5057,60m2 

- pow. zabudowy z projektu zamiennego: 5238,49m2 

- pow. użytkowa z projektu pierwotnego: 4587,56m2 

- pow. użytkowa z projektu zamiennego: 4818,40 m2 

- kubatura całość z projektu pierwotnego: 37325m3 

- kubatura całość z projektu zamiennego: 44403m3 

- ilość kondygnacji: jedna 4, 

 

Program użytkowy: Przyziemie: 
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchni użytk. Posadzka 

1/1 Hala magazynowa 4460,33 beton 

1/2 Rampa zjazdowa 89,56 beton 

1/3 Rampa 1 116,24 beton 

1/4 Pom. gospodarcze 66,94 beton 

1/5 Pom. rampy 2 85,99 beton 

 Suma: 4818,40  

 

Forma architektoniczna 

Budynek magazynowy dwuspadowy pokryty płytą warstwową z rdzeniem wełnianym gr. 

15cm. Architektura budynku dobrze integruje się z naturalnym otoczeniem. Gabaryty 
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budynku oraz jego umiejscowienie na działce spełniają założenia decyzji o warunkach 

zabudowy. 

DANE MATERIAŁOWE 

Stopy fundamentowe: żelbetowe monolityczne wylewane z betonu klasy B25 W6 

zbrojone stalą #12 klasy A-IIIN oraz strzemionami Ø6 ze stali A-I, 

Stopy fundamentowe posadowić na warstwie chudego betonu B10 grubości 10cm. 

Ławy fundamentowe: żelbetowe monolityczne wylewane z betonu klasy B25 W6 

zbrojone stalą#1Z klasy A-IIIN oraz strzemionaml Ø6 ze stali A-I 

Ławy fundamentowe posadowić na warstwie chudego betonu B10 grubości 10cm. 

Podwaliny: w części istniejącej żelbetowe monolityczne wylewane z betonu B25 W6 

zbrojone siatkami zgrzewanymi z prętów Ø6. Belki posadowione na żelbetowej ławie 

fundamentowej. 

W części nowo projektowanej żelbetowe monolityczne wylewane z betonu B25 W6 

zbrojone siatkami zgrzewanymi z prętów Ø6. Podwaliny gr. 25cm, pod wrotami podwaliny 

gr. 30cm 

Izolacja przeciwwilgociowa 

- podwaliny, stopy żelbetowe: beton wodoszczelny W6, 

- izolacja pionowa podwalin i stóp fundamentowych 2x dysperbit, podłogi parteru folia p.e. 

0,35 na chudym betonie 

Izolacje cieplne - ściany z płyty z rdzeniem wełnianym gr. 15cm . 

Pokrycie dachowe z płyry z rdzeniem wełnianym gr. 15cm 

Powłoki zabezpieczające elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie farbami lub 

ocynkowanie 

Ściany zewnętrzne: płyta warstwowa z rdzeniem wełnianym gr. 15cm. Płyty warstwowe 

układane pionowo. 

Słupy stalowe główne: w części istniejącej słupy główne wewnętrzne zostały zaprojektowane 

jako dwuteowe z profili pełnościennych HEA450 ze stali S235 mocowane sztywno do 

fundamentów za pomocą sześciu kotew Ø24mm ze stali S235. 

 

Słupy zewnętrzne w osi A/4,D/4,F/4,N/4,U/4,R/4 zostały zaprojektowane jako dwuteowe z 

profili pełnościennych HEA320 ze stali S235 mocowane sztywno do fundamentów za 

pomocą sześciu kotew Ø24mm ze stali S235. 

Pozostałe słupy zostały zaprojektowane jako dwuteowe z profili pełnościennych HEA200 ze 

stali S235 mocowane sztywno do fundamentów za pomocą czterech kotew Ø20mm ze stali 

S235, 

Nowo projektowane słupy z ksztaftownika HEA 200. Słupy ze stali S355. Słupy główne 

zaprojektowano jako zamocowane w fundamencie za pomocą kotew płytkowych, 

wykonanych z prętów o śr. 20mm ze stali klasy S355. Do zamocowania słupów należy 

stosować nakrętki M20 kl. 8.B w iloŚci 2 szt. na pręt kotwiący. 

Słupy stalowe szczytowe: 

Słupy skętne i szczytowe zostały zaprojektowane jako dwuteowe z profili pełnościennych 

HEA200 ze stali 3235 mocowane sztywno do fundamentów za pomocą czterech kotew 

Ø20mm ze stali S23S, 

Rygle ścienne: w części istniejącej rygle ścienne zarówno zewnętrzne. Wewnętrzne oraz 

łącznika zaprojektowano z profili zamkniętych kwadratowych w sposób pozwalający na 

mocowane płyt warstwowych w układzie pionowym oraz stanowiące konstrukcję wsporczą 

do osadzania bram. Rygle ścienne kotwione do budynków istniejących należy domierzyć na 

placu budowy po montażu słupów hali. 

W części rozbudowywanej zaprojektowano rygle profili RK100x4mm ze stali S355. 

Stężenie ścienne: w części istniejącej ściany budynku stężono krzyżowymi stężeniami 

pionowymiw postaci cięgien o średnicy Ø20mm. Sztywność przestzenna zapewnia 

ponadto poszycie z płyt warstwowych. Wszystkie elementy zaprojektowano z stali S235.  

W części rozbudowywanej zaprojektowano stężenia sztywne z profili Rk 80x4 i Rk 

60x4mm. Stężenia należy mocować do konstrukcji głownej przy użyciu śrub M12 kl.5.6 

UWAGI: 
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Rygle stalowe: Rygle ram szczytowych z kształtownika HEA 200. Rygle ze stali S355. Rygle 

zamocowano w słupach, przy użyciu łączników śrubowych 

Dźwigar kratowy: w części istniejącej dźwigary kratowe zaprojektowano jako główne 

elementy nośne między osiami 2 i 3 rozpiętości 23,50m oraz miedzy osiami 1 i 2 rozpiętości 

11,00m, między osiami 3 i 4 rozpiętości 15,00m. Zostały one sztywno zamocowane do 

dwuteowych słupów za pomocą połączeń śrubowych. Pasy dźwigarów głównych 

zaprojektowano z profili walcowanych ze stali S355. Wykratowanie zaprojektowano z profili 

zamkniętych prostokątnych ze stali S235. Pozostałe dźwigary kratowe wykonano z profili 

zamkniętych ze stali S235. Dźwigary pełne zaprojektowano jako elementy nośne na ścianach 

szczytowych - osie A i T z dwuteowych profili pełnościennych HEA 200 ze stali S235. 

Dźwigary mocowane do dwuteovvych słupÓw za pomocą połączeń śrubowych doczołowych 

i zakładkowych. 

W części rozbudowywanej zaprojektowano dźwigary kratowe: pas dolny z Rk 100x5, pas 

gorny z kształtownika HEA 140, słupki z Rk 60x4, krzyżulce z Rk 80x4 i Rk 60x4. 

Dźwigary ze stali S355 zamocowano w słupach, przy użyciu łączników śrubowych. 

Stężenie połaciowe: w części istniejącej połac dachu stężono krzyżowymi stężeniami 

poziomymiw postaci cięgien o średnicy Ø16mm oraz stężeniem pionowym w postaci 

krzyżulców wykonanych z kątowników L60x60x8. 

Zaprojektowano stężenia prętowe z pręta Ø12 skręcanych za śruby rzymskiej. Stężenia 

prętowe zaprojektowano w 2 polach estakady. Stężenia należy mocować do konstrukcji 

głównej przy użyciu śrub M12 kl.5.6. 

UWAGI: 

Konstrukcja estakady: Główna kratownica estakady składa się z: pas górny i dolny z 

Kształtownika HEA 160, słupki i krzyżulce z Rk 60x4. Belka IPE 140 montowana za 

pomocą wsporników wykonanych z kształtownika z IPE140 i IPE160. 

 

Płatwie: w części istniejącej zastosowano płatwie zimnogięte typu Z (stal S280GD) 

pracujące w układzie ciągłym, przegubowo zamocowane do dźwigara za pomocą śrub M16. 

Płatwie te w najdłuższych przęsłach zostały stężone przy pomocy ściągów dachowych, Ściągi 

dachowe zaprojektowano jako pręty Ø12 łączone z płatwiami. 

W części rozbudowywanej zaprojektowano płatwie z zetownika zimno giętego  

Z 200x68/60x2, w skrajnych polach płatwie z zetownika zimno giętego Z200x68/60x2,5. 

Płatwie ze stali S355. 

Pokrycie dachu: z płyty warstwowej z rdzeniem wełnianym gr. 15cm. Część dachu przy 

pzeciwspadzie przy proszkowni dodatkowo ołacona i pokryta blachą trapezową T35. 

Przewody kominowe i wentylacyjne: za pomocą wywietrzników o średnicy 315mm 

Stolarka drzwiowa: Wrota i drzwi stalowe 

Roboty wykończeniowe: 

a) podłoża i posadzki: wg opisu w przekroju pionowym 

b) tynki wewnętrzne i okładziny: Brak 

c) tynki zewnętrzne i okładziny: Płyta warstwowa z rdzeniem wełny skalnej o 

grubości 15cm 

d) roboty malarskie: Brak 

e) obróbki blacharskie: Rynny i rury spustowe stalowe 

Wytyczne montażu konstrukcji Wszystkie Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorern 

osób uprawnionych do pełnienia sanrodzielnych funkcjiw budownictwie. 

lnstalacje 

a) wodociągowa: brak 

b) kanalizacyjna: brak 

c) elektryczna: wew. inst. elektryczna  

d) ogrzewanie: brak 

e) wentylacja: grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Dopuszcza się zmianę wentylacji na 

mechaniczną według projektu wykonawczego. 

f) usuwanie odpadów stałych: odpady w zamkniętych pojemnikach stalowych i wywożone 

przez jednostki wyspecjalizowane. 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU ZAKŁADU BIELMLEK 

Lp. Nazwa obiektu Powierzchni użytk. (m2) 

1. Budynek kotłowni 2525,40 

2. Budynek zaplecza technicznego 808,59 

3. Budynek Flotatora 158,60 

4. Budynek serowni 1315,80 

5. Budynek magazynowy, hurtownia, sala 

bankietowa 

1907,41 

6. Budynek proszkowni 2757,85 

7. Budynek laboratorium oceny surowca 501,62 

8. Hala produkcyjna 915,25 

9. Budynek biurowy 1122,60 

10. Budynek magazynowy chłodni 1278,00 

11. Budynek portierni 16,00 

12. Budynek socjalny 156,00 

13. Budynek rampy 127,00 

14. Budynek oczyszczalni 72,00 

15. Budynek nowoczesnej proszkowni 3653,80 

16. Budynek magazynowy łącznik 1484,17 

17. Budynek magazynowy 4818,40 

 Suma: 23918,50 

 
 

6. SPOSÓB WYCENY 

Zasady wyceny wszystkich nieruchomości określone zostały w dziale IV ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami i akcie wykonawczym do ustawy, 

czyli rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. 

W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się określenie wartości rynkowej lub 

odtworzeniowej z tym, że dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu 

rynkowego określa się ich wartość rynkową. 

Wybór podejścia oraz metody wyceny w procesie szacowania nieruchomości należy do 

rzeczoznawcy (art. 154 ustawy) i jest limitowany przede wszystkim przedmiotem i celem 

wyceny. 

 

6.1.  Rodzaj określonej wartości  

Przyjęto wartość rynkową, która zdefiniowana jest w art. 151 ust 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami „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”. 

6.2. Zastosowane podejścia metody i techniki szacowania.  
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Kierując się zasadami określonymi w art. 153 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w 

sprawie zasad wyceny  nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wartość 

przedmiotu wyceny określono wg podejścia porównawczego, metodą porównywania parami. 

Podejście porównawcze metoda porównywania parami umożliwia określenie wartości 

rynkowej nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano przy 

sprzedaży nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego. 

 

 

7. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI                    

 

7.1. Rodzaj  nieruchomości. 

Dla potrzeb niniejszej wyceny przyjęto nieruchomości zabudowane obiektami produkcyjnymi 

i usługowo – handlowymi.  

 

7.2.Obszar rynku. 

Na terenie miasta Bielsk Podlaski w ostatnich dwóch latach nie odnotowano wiele sprzedaży 

nieruchomości produkcyjno – usługowo –handlowych, dlatego też rozszerzono rynek o woj. 

podlaskie. 

 

7.3. Okres badania cen. 

25 m-cy wstecz, dla nieruchomości branych do porównań. 

 

 7.4. Cechy rynkowe. 

Analiza rynku oraz informacje z biur obrotu nieruchomości wykazały, że na ceny rynkowe 

nieruchomości mają wpływ n/w cechy (atrybuty), którym przypisano odpowiednie wagi 

procentowe: 

a) położenie - lokalizacja ogólna  -40% 

b) stan techniczny istniejącej zabudowy  -30% 

c) atrakcyjność architektoniczna i lokalizacja szczegółowa  -20% 

d) wyposażenie w media i dostęp do drogi publicznej  -10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
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8.1. Nieruchomości przyjęte do analizy porównawczej 

Wykaz nieruchomości zabudowanych budownictwem komercyjnym, które były przedmiotem 

obrotu rynkowego z obszaru woj. podlaskiego  zawarty jest w tabeli nr 1.  TABELA 1 

Lp. Miejscowość 

(lokalizacja) 

Źródło 

informacji 

Nazwa zabudowy Powierzchnia m2 Cena transakcji 

 

działki Bud. użytk. Cena jedn. m2 

pow. użytk. 

Cena jedn. m2 

działki 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Bielsk Podlaski 

ul. Kopernika 

nr geod. 2968/4 

Akt not. 

8249/2020 

2020.12.31 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  

Rok bud. 1980 

1 535 200 2 029 500 

1 014 719 

2. Bielsk Podlaski 
obręb Hołowiesk 

nr geod. 165 

Akt not. 
697/2019 

2019.02.08 

Zabudowa produkcyjno - 
usługowo - biurowa.  

Rok bud. 2012 

34516 8638 15 620 000 

1 808 453 

3. Siemiatycze 
nr geod. 1435/8 

Akt not. 
3381/2020 

2020.06.03 

Zabudowa usługowo - 
biurowa.  

Rok bud. 1975 

4 424 556 1 100 000 
 

1978 252 

4. obręb Grabówka 

Gm. Supraśl 
nr geod. 40/50 

Akt not. 

3082/2020 
2020.06.16 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  
 

1839 829 2 091 000 

2523 1137 

5. Obręb Porosły 

Gm. Choroszcz 
nr geod. 308/1 

Akt not. 

371/2019 
2019.02.12 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  
 

8193 2149 4 735 000 

2 204 578 

6. Obręb Zaścianki 

Gm. Choroszcz 

nr geod. 36/17, 36/38, 
36/22, 36/72 

Akt not. 

3689/2019 

2019.08.30 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  

 

3230 463 1 470 000 

3175 455 

7. Obręb Księżyno 

Gm.Juchnowiec 
Kościelny 

nr geod. 593, 594, 590/2 

Akt not. 

3691/2019 
2019.09.11 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  
 

 

3 512 1 116 1 725 000 

1 543 491 

8. Obręb Zabłudów 

nr geod. 593/14 

Akt not. 

1714/2019 

2019.09.05 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  

. 

11 169 1 389 1 767 100 

1 271 158 

9. Obręb Łapy 
Ul. Sikorskiego 

nr geod. 1030/19, 915/2 

Akt not. 
4006/2020 

2020.10.16 

Zabudowa usługowo - 
biurowa.  

 

17 116 3749 6 765 000 
 

1805 395 

10. Supraśl 

Ul. Cieliczanka 4 

nr geod. 1471/7, 1471/6 

Akt not. 

3294/2020 

2020.08.31 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  

 

12768 5283 5 500 000 

1041 431 

11. Obręb Starosielce 
Ul. Jana Pawła II 

nr geod.  91/11, 91/7 

Akt not. 
997/2020 

2020.07.23 

Zabudowa usługowo - 
biurowa.  

 

3241 2354 3 075 000 
 

1306 949 

12. Obręb Brańsk 

nr geod. 353/26, 353/30, 
353/31 

Akt not. 

5616/2020 
2020.08.27 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  
Rok budowy 2010 

4926 950 3 722 000 

3916 929 

13. Obręb Zabłudów 

nr geod. 4/50 

Akt not. 

1860/2020 

2020.05.22 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  

 

10 475 969 1 476 000 

1 524 141 

14. Obręb 12 Ignatki 

Gm. Juchnowiec 

Kościelny 
nr geod. 128/33 

Akt not. 

2126/2020 

2020.12.30 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  

 

4215 726 3 257 600 

4487 773 

15. Obręb Bacieczki 

Ul. Kleeberga 12 

nr geod. 4/50 

Akt not. 

2017/2020 

2020.12.19 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  

Rok budowy 1968 
 

24873 3692 1 476 000 

3539 525 

16. Obręb Łapy II 

Ul. Sikorskiego 
nr geod. 1030/6, 1030/9 

Akt not. 

4964/2020 
2020.12.16 

Zabudowa usługowo - 

biurowa.  
 

10 475 969 1 476 000 

3042 495 

Z tych nieruchomości wybrałem do porównań trzy nieruchomości oznaczone w poz. 2, 

11, 15. Wybrane nieruchomości są one najbardziej podobne do nieruchomości wycenianej. 

 

 

 

 

Opis nieruchomości przyjętych do porównań 
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Nieruchomość nr 2 

Nieruchomość położona w Bielsku Podlaskim, obręb Hołowiesk na działce oznaczonej w 

ewidencji gruntów nr geod. 165 o pow. 34516 m
2
. Zabudowę stanowi budynek usługowo – 

biurowy z 1980 roku o powierzchni użytkowej 8638 m
2
. Cena nieruchomości wyniosła  

15 650 000 zł, cena jednostkowa wynosi: 1 808 zł/m
2
.  

Nieruchomość została sprzedana dn. 2019.02.08, AN 697/2019. 

Nieruchomość nr 11 

Nieruchomość położona w Białymstoku, obręb Starosielce ul. Jana Pawła II na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 91/11 i 91/7 o łącznej pow. 3241 m
2
. Zabudowę 

stanowi budynek usługowo – biurowy o powierzchni użytkowej 2354 m
2
. Cena 

nieruchomości wyniosła 3 075 000 zł, cena jednostkowa wynosi: 1 306 zł/m
2
.  

Nieruchomość została sprzedana dn. 2020.07.23, AN 997/2020. 

Nieruchomość nr 15 

Nieruchomość położona w Białymstoku, obręb Bacieczki na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr geod. 4/50 o pow. 24873 m
2
. Zabudowę stanowi budynek usługowo – biurowy z 

1968 roku o powierzchni użytkowej 3692 m
2
. Cena nieruchomości wyniosła 1 476 000 zł, 

cena jednostkowa wynosi: 3 539 zł/m
2
.  

Nieruchomość została sprzedana dn. 2020.12.19, AN 2017/2020. 

 

 

8.2. Określenie trendu czasowego 

Obserwacja   transakcji   rynkowych   pozwoliła   ustalić,   że   w ostatnich dwóch 

latach nie było wzrostu wartości nieruchomości. 

Tendencja taka utrzymuje się na rynku regionalnym jak również na rynku krajowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Zestawienie cech rynkowych i ich wag dla badanego rynku nieruchomości. 
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Dla potrzeb szacowania przyjęto następującą charakterystykę rynku w ramach 

poszczególnych cech rynkowych:     TABELA NR 2 

Lp. Cecha rynkowa Ocena Opis 

1 2 3 4 

1 

Położenia – 

lokalizacja 

ogólna 

b. dobra 

centralne 

Przy głównych ulicach z dobrym dostępem do komunikacji miejskiej, bardzo dobra 

ekspozycja nieruchomości. Przy drogach wojewódzkich i krajowych. 

dobra  

pośrednie 
Przy głównych drogach, strefa pośrednia. 

Słaba 

peryferyjne 
Z dala od dróg dojazdowych, strefa pośrednia i peryferyjna. 

2 
Stan techniczny 

budynków 

b. dobry 
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej lub uprzemysłowionej, element 

budynku utrzymany należycie. Wykończenie b. dobre. Stopień zużycia 0-15% 

dobry 
Technologia tradycyjna, systematycznie prowadzone remonty. Utrzymany        

należycie. Celowy remont bieżący. Zużycie 16-30% 

słaby 
Atrakcyjność elementach występują znaczne uszkodzenia Atrakcyjność ubytki. 

Wymagany kompleksowy remont kapitalny. Zużycie 51-70% 

3 

Atrakcyjność 

architektoniczna 

i lokalizacja 

szczegółowa 

b. dobra 
Atrakcyjna architektura nawiązująca do otoczenia uznanego za b. dobre.          

W pobliżu dużo zieleni 

dobre Średni wygląd architektoniczny, pomieszane style architektoniczne, brak zieleni 

słaba Wielka płyta, brak określonego stylu, wygląd zewnętrzny – niekorzystny 

4 

Wyposażenie w 

media i dostęp 

do drogi 

publicznej 

b. dobre Pełne media 

dobre  Pełne: bez gazu i kanalizacji deszczowej 

słabe Bez: gazu, kanalizacji deszczowej, słaby dostęp do drogi publicznej 

 

8.4. Obliczanie wag cech rynkowych i zakresu kwotowego 

Analiza rynku nieruchomości oraz informacje z biur obrotu nieruchomościami pozwoliła 

ustalić, że na wartość rynkową nieruchomości mają wpływ następujące cechy (atrybuty), 

którym przypisano odpowiednie wagi procentowe i udziały kwotowe w C . 

W całym zbiorze analizowanych transakcji (po aktualizacji) określono zakres kwotowy dla 

nieruchomości komercyjnych: 

Cenę minimalną: C min (11) = 1 306 zł/m
2 

Cenę maksymalną: C max (15) = 3 539 zł/m
2 

C = 3 539 – 1 306 = 2 233 zł/m
2      

TABELA NR 3 

Lp. Cechy rynkowe 

Waga cechy 

C w 

 % 

Zakres 

Kwotowy 

Zł 

Poprawki 

 

Zł 

1 2 3 4 5 

1 

Położenie – lokalizacja ogólna 

a) bardzo dobra 

b) dobra  

c) słaba 

40 893,20 
893,20 

446,60 

- 

2 

Stan techniczny budynków 

a) mała 

b) średnia 

c) duża 

30 

 

669,90  

669,90 

334,95 

- 

3 

Atrakcyjność architektoniczna i 

lokalizacja szczegółowa 

a) dobra 

b) średnia 

c) słaba 

20 446,60  

 

446,60 

223,30 

- 

4 

Wyposażenie w media i dostęp do 

drogi publicznej 

a) dobra 

b) średnia 

c) słaba 

10 223,30  

 

 

223,30 

111,65 

x Razem 100 2 233,00 X 

8.5. Określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny. 
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Tabela porównawczo – obliczeniowa do określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej 

całość techniczno – użytkową położoną w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego, oznaczoną w 

KW NR:  

A) BI1P/00038806/7 - działki ewidencyjne położone w obrębie 0003 Bielsk Podlaski składające się z 

działek o nr geod.: 495/4, 496/2, 500/26, 500/28, 533/2, 540/11, 540/12 o łącznej pow. 2,9071 ha  

B) BI1P/00094725/5 - działki ewidencyjne położone w obrębie 0003 Bielsk Podlaski składające się z 

działek o nr geod.: 486/1, 488/2, 488/5 o łącznej pow. 2,1649 ha  

C) BI1P/00095616/5 - działki ewidencyjne położone w obrębie 0003 Bielsk Podlaski składające się z 

działek o nr geod.: 529/14, 535/2, 537/2, 539/2, 5241/9, 5241/10, 5241/11, 5241/12 o łącznej pow. 

2,1478 ha  
D) BI1P/00102174/7 - działki ewidencyjne położone w obrębie 0003 Bielsk Podlaski składające się z 

działek o nr geod.: 540/16, 540/18 o łącznej pow. 0,0785 ha  

E) BI1P/00046345/6 - działki ewidencyjne położone w obrębie 0003 Bielsk Podlaski składające się z 

działek o nr geod.: 488/7, 488/3 o łącznej pow. 0,4529 ha  

F) BI1P/00098433/9 - działka ewidencyjna położona w obrębie 0003 Bielsk Podlaski o nr geod. 

493/22 o pow. 0,1725 ha  

Jako jednostkę porównawczą przyjęto m
2
 powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na 

wycenianych nieruchomościach. 

Powierzchnia użytkowa wynosi: 23 918,50 m
2    

TABELA NR 4
 

Lp Cechy i pozostałe parametry 

Waga cechy 

nier. 

wyceniana 
 

nieruchomości porównawcze,  

cechy ceny obliczenia 

Uwagi 

w% zł/m2 

pow. uż. 
2 11 15  

cecha 

 

 zł/m2 

 

cecha zł/m2 cecha zł/m2 
 

 Powierzchnia    m2 - - 23 918,50 8638 2354 3692  

2 Data sprzedaży - -  02-2019 07-2020 12-2020  

3 Cena sprzedaży - - - 1 808 1 306 3 539  

4 Cena na dzień wyceny - - - 1 808 1 306 3 539  

5 Cechy rynku nieruch. i ich stany    Cechy posiadane i ich wartości kwotowe  

6 położenie – lokalizacja ogólna                            

b. dobra 

 

40 893,20 

 

+   + - + -  

dobra 

 

 446,60  + +446,60      

słaba  

 

         

7 

 

 

Stan techniczny budynków 

 

b. dobry 

 

30 669,90      + -334,95  

dobry 

 

 334,95 + + - + -    

słaby  

 

         

8 

 

Atrakcyjność architektoniczna i 

lokalizacja szczegółowa 

 

b. dobra 

 

20 446,60 +   + - + -  

dobra 

 

 223,30  + +223,30      

słaba  

 

         

9 

wyposażenie w media i dostęp 

do drogi publicznej 

 

b. dobry 

 

10 223,30 + + - + - + -  

dobry  111,65         

słaby  

 

         

10 Suma poprawek  100 2 223,00   +670,20  -  -334,95  

11 

Cena skorygowana zł/m2  

x X X  

2 478,20 

 

 

1 306 

 

3 204,05 

 

12 
Cena średnia  zł/m2  

C śr = (2 478,20 + 1 306 + 3 204,05) :3 = 2 329 zł/m2 

13 
Wartość obliczeniowa 

 

23 918,50 m2  x 2 329 zł/m =  55 706 187  zł 

14 Wartość nieruchomości 55 706 187 zł 

Słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych. 
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WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH GRUPY KŚT MAJĄCYCH WPŁYW NA 

SZACOWANĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI 

Lp. Nazwa Nr inwent. symbol KŚT 

Data przyjęcia do użytku 

Wartość 

początkowa 

Wartość 28.02.2021 

Uwagi 

1. Oczyszczalnia ścieków – przyjęty 

do użytku 

211-84/11-X 

2011.10.31 

1 598 359 

983 596 

zły stan techniczny 

2. Linia elektroenergetyczna – 

przyjęty do użytku 

211-22 

2014.01.31 

350 143 

238 535 

dobry stan techniczny 

3. Linia energetyczna – przyjęty do 

użytku 

211-23 

2014.01.31 

275 418 

187 628 

dobry stan techniczny 

4. Rozdzielnia 

- przyjęty do użytku 

211-24 

2014.01.31 

472 091 

347 560 

dobry stan techniczny 

5. Studnia głębinowa nr 3B – 

przyjęty do użytku 

211-28 

2014.03.27 

119 338 

82 194 

dobry stan techniczny 

6. Rurociągi sieci cieplnej – przyjęty 

do użytku 

211-38 

2014.03.27 

661 169 

455 427 

dobry stan techniczny 

7. Rurociąg ciepłowniczy – stacja 

paliw – przyjęty do użytku 

211-76 

2015.10.31 

331 313 

251 469 

dobry stan techniczny 

8. Linia kablowa SN – przyjęty do 

użytku 

211-80 

2016.11.30 

156 303 

126 410 

dobry stan techniczny 

9. Linia zasilająca proszkownię – 

przyjęta do użytku 

211-81 

2019.05.31 

128 741 

118 603 

dobry stan techniczny 

10. Rurociąg energetyczny i 

techniczny estakady proszkowni 

211-84 

2019.05.31 

280 996 

260 826 

dobry stan techniczny 

11. Drogi i place składowe – przyjęty 

do użytku 

220-01 

2010.06.30 

1 803 764 

986 046 

dobry stan techniczny 

12. Drogi i place – przyjęty do użytku 220-12 

2011.03.31 

720 217 

426 685 

dobry stan techniczny 

13. Drogi i place – przyjęty do użytku 220-13 

2011.03.31 

545 608 

328 176 

dobry stan techniczny 

14. Drogi i place, chodniki  – przyjęty 

do użytku 

220-48 

2014.03.27 

483 125 

335 468 

dobry stan techniczny 

15. Parking samochodowy – przyjęty 

do użytku 

220-50 

2014.03.27 

187 214 

128 944 

dobry stan techniczny 

 Σ 8 113 799 

5 257 567 

 

 

UWAGA: 

Poz. 1 – oczyszczalnia ścieków jest w złym stanie technicznym i pomimo jej aktualnej 

wartości księgowej w wys. 983 596 zł, wymaga kapitalnego remontu i dużych nakładów 

finansowych w celu doprowadzenia obiektu do stanu używalności. 

Poz. 2 ÷ 15 są w dobrym stanie technicznym, a ich aktualna wartość księgowa w wysokości 

4 273 971 zł (5 257 567 – 983 596) wpływa pozytywnie na wartość rynkową szacowanej 

nieruchomości. 

 

Reasumując, podtrzymuję oszacowaną wartość rynkową nieruchomości na kwotę  

55 706 187 zł, która stanowić będzie podstawę jako cena wywoławcza do przetargu 

ogłoszonego przez syndyka. 

 

 

 

 



40 

9. UWAGI KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA 

a)  Dla przyjętego celu wyceny  wartość rynkową nieruchomości pozostawiam bez zmian 

b)  Operat nie może być wykorzystany do innego celu niż określony w opracowaniu. 

c) Operat wykonano zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym oraz zgodnie z przepisami 

prawa 

d)  Operat nie może być opublikowany w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy. 

 

10. ZAŁĄCZNIKI 

- ubezpieczenie rzeczoznawcy 

- odpisy z  ksiąg wieczystych 

- wypis z rejestru gruntów 

- wyrys z mapy ewidencyjnej 

- dokumentacja fotograficzna 

 

                                                                     Wykonał 

         

Bielsk Podlaski 2021-04-28 


