Opinia o wartości
warto
terenu inwestycyjnego położonego
onego we Wrocławiu przy ul. Klasztornej –
tłumaczenie wyciągu

Wyciąg z opinii
Przedmiotowa nieruchomość,
nieruchomo
jej rodzaj i
przeznaczenie

Teren niezagospodarowany,
niezagospodarowany zlokalizowany we Wrocławiu
przy ul. Klasztornej, obręb
obrę Wojszyce.
Na terenie planowana jest realizacja zabudowy wielo- i
jednorodzinnej w fazach..

Prawa
rawa własności
własnoś

Prawo własności działek gruntu o łącznej powierzchni 54 190
m2, przeznaczonych pod zabudowę
zabudow wielo- i jednorodzinną,
wpisanych do Księgi
gi Wieczystej nr WR1K/00212656/2.
Przedmiotowy teren jest niezabudowany, nieogrodzony i
niezadrzewiony, bez uzbrojenia.
uzbrojenia Bezpośrednim sąsiedztwem
są niezabudowane działki. Drogę
Drog
dojazdową stanowi
nieutwardzona droga gruntowa.
gruntowa
Na przedmiotowym terenie rozważana jest budowa
kompleksu budynków wielorodzinnych,
wielorodzinnych domów bliźniaczych
oraz szeregowych. Całkowita powierzchnia użytkowomieszkalna jednostek planowanych do zrealizowania wynosi
22 809,78 m2;
Powyższe założenia dla planowanego projektu zostały
dostarczone przez Klienta.
Klienta

Cel wyceny

Sprawozdawczość finansowa
finansow
30 245 000 PLN

Wartość rynkowa terenu inwestycyjnego

Trzydzieści
ci milionów dwie
dwieście czterdzieści pięć tysięcy
złotych (PLN)

Data wyceny

31 grudnia 2011

Metoda szacowania

Podejście
cie mieszane, metoda
m
pozostałościowa, wartość
końcowa (mieszkania, miejsca parkingowe) pomniejszona o
koszt realizacji (w
w tym zysk dewelopera)
dewelopera i zdyskontowana na
dzień wykonania
a wyceny – zastosowana dla zabudowy
wielorodzinnej.
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porównawcz zastosowane
porównawcze
dla zabudowy
Podejście
jednorodzinnych oraz dróg i terenów zielonych.
Istotne założenia ogólne

Mieszkania w budynkach wielorodzinnych oddawane w
standardzie deweloperskim,
deweloperskim budynki wykończone w
standardzie podwyższonym
szonym;
Wartość mieszkań i miejsc parkingowych oszacowana
zgodne z własnymi prognozami Konsultanta;
Przyszłe koszty realizacji inwestycji zgodne z własnymi
prognozami Konsultanta.
Klient podejmie właściwe
właś
i skuteczne działania
marketingowe w celu pozyskania nabywców;
Z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie
u
budynku,
właściciele mieszkań i miejsc parkingowych stworzą
wspólnotę mieszkaniową
mieszkaniow z prawem własności do lokali i
udziałem w nieruchomości
nieruchomoś wspólnej.

Istotne założenia szczegółowe

W momencie przeprowadzania wyceny projekt
p
wielorodzinny
jest ukończony – prace budowlane zostały zakończone
zako
przed
tą datą;
Całość powierzchni
owierzchni ma przeznaczenie mieszkaniowe;
mieszkaniowe
Możliwe skażenie gruntu
runtu (jeśli występuje) może zostać
usunięte
te w procesie realizacji inwestycji, a jego koszt będzie
b
musiał zostać potrącony
cony od wartości rynkowej zawartej w
niniejszym opracowaniu.
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Istotne założenia szczegółowe

Konsultant nie przeprowadził wizji lokalnej przedmiotowej
nieruchomości, dokonał jednak stosownego rozpoznania w
oparciu o materiały dostarczone przez Klienta, publiczne
dostępne dane statystyczne
czne oraz własne dane rynkowe.
Nie została przeprowadzona żadna ekspercka ocena statusu
prawnego nieruchomości.
ści.
Klient potwierdził, że założenia
zało
dotyczące planowanego
projektu oraz terenu nie uległy zmianie.
W związku
zku z obserwowan
obserwowaną stabilizacją cen na rynku gruntów
inwestycyjnych,
nwestycyjnych, teren przeznaczony pod zabudowę
zabudow
jednorodzinną oraz drogi i tereny zielone został wyceniony
zgodnie z raportem REAS z dnia 31 stycznia 2010.

Autorzy opracowania
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Zgodność
ść ze standardami wyceny

Grzegorz Żochowski
ochowski MRICS,
jako „rzeczoznawca
zewnętrzny”,, uznany przez RICS, Doradca Rynku
Nieruchomości,
ci, uprawnienie Nr 75 w Polsce. Wycena
nadzorowana i zatwierdzona przez dr Władysława
Brzeskiego FRICS – Rzeczoznawca Majątkowy Nr 5.
Polskie Standardy Wyceny i Standardy Wyceny RICS,
wydanie siódme (2011)
2011) oraz Międzynarodowe Standardy
Wyceny Nr 1 dotyczące
dotyczą
wycen dla sprawozdawczości
finansowej.
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