Jasionka.

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO
1. Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki nr nr
240/2 o pow. 0,30 ha ( RIVa- 0,17 ha, RIVb- 0,12 ha, ŁV- 0,01 ha), 240/3 o pow. 0,05 ha (
RIVa- 0,04 ha, ŁV- 0,01 ha), 245/4 o pow. 0,10 ha ( RIVa- 0,10 ha), 250 o pow. 0,06 ha (
RIVb- 0,02 ha, RV- 0,04 ha), 286/1 o pow. 0,12 ha ( ŁV- 0,11 ha, Lz- ŁV- 0,01 ha) , 286/4 o
pow. 0,07 ha ( RIVa- 0,03 ha, RIVb- 0,04 ha), 300/8 o pow. 0,0025 ha ( ŁV- 0,0025 ha) i
300/9 o pow. 0,10 ha ( RIVa- 0,10 ha), położone w Jasionce gm. Trzebownisko. Właścicielem
nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/ 00096508/6 są osoby fizyczne. Położenie
nieruchomości jest mało atrakcyjne, działki są niezabudowane, niezagospodarowane,
nieużytkowane rolniczo, posiadają dojazd drogami polnymi nieutwardzonymi, są porośnięte
samosiewami. Działki nie posiadają uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Otoczenie
nieruchomości stanowią w przeważającej części tereny niezabudowane ( grunty rolne), w
sąsiedztwie działki nr 286/1 od strony zachodniej znajduje się zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Działki posiadają wąskie i wydłużone kształty, miejscami porośnięte są
roślinnością leśną i znajdują się w terenie płaskim. W pobliżu nieruchomości brak przystanku
komunikacji publicznej oraz obiektów usługowych infrastruktury społecznej.

2.Cel wyceny:
Określenie wartości rynkowej nieruchomości jako przedmiot prawa własności dla potrzeb
sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym.

3. Wartość rynkowa nieruchomości wynosi ogółem: 6 398 zł
Słownie złotych: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 00/100.
Wartość rynkowa działki nr 240/2 o pow. 0,30 ha wynosi:
Wr = 0,30 ha x 7 973 zł/ha = 2 392 zł
Słownie złotych: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa 00/100.
Wartość rynkowa działki nr 240/3 o pow. 0,05 ha wynosi:
Wr = 0,05 ha x 7 973 zł/ha = 399 zł
Słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100.

Wartość rynkowa działki nr 245/4 o pow. 0,10 ha wynosi:
Wr = 0,10 ha x 7 973 zł/ha = 797 zł
Słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt siedem 00/100.
Wartość rynkowa działki nr 250 o pow. 0,06 ha wynosi:
Wr = 0,06 ha x 7 973 zł/ha = 478 zł
Słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt osiem 00/100.
Wartość rynkowa działki nr 286/1 o pow. 0,12 ha wynosi:
Wr = 0,12 ha x 7 973 zł/ha = 957 zł
Słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt siedem 00/100.
Wartość rynkowa działki nr 286/4 o pow. 0,07 ha wynosi:
Wr = 0,07 ha x 7 973 zł/ha = 558 zł
Słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt osiem 00/100.
Wartość rynkowa działki nr 300/8 o pow. 0,0025 ha wynosi:
Wr = 0,0025 ha x 7 973 zł/ha = 20 zł
Słownie złotych: dwadzieścia 00/100.
Wartość rynkowa działki nr 300/9 o pow. 0,10 ha wynosi:
Wr = 0,10 ha x 7 973 zł/ha = 797 zł
Słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt siedem 00/100.
4. Miejscowość i data sporządzenia operatu:
Rzeszów, 30 sierpnia 2012r.

V. Opis i określenie stanu nieruchomości.
1. Stan prawny nieruchomości.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę
wieczystą Nr RZ1Z/ 00096508/6, która zawiera następujące wpisy:
Dział I: Oznaczenie nieruchomości:
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Sposób korzystania

250; R- grunty orne
286/1; Ł- Łąki trwałe
286/4; Ł, R
300/8; Ł- Łąki trwałe
300/9; R- grunty orne
245/4; R- grunty orne
240/2; R, Ł
240/3; R, Ł

Dział I- Spis praw związanych z własnością- brak wpisu.
Dział II: Własność:
Anna Wolińska c. Jana i Krystyny oraz Marek Woliński s. Romana i Emilii.
Dział III: Prawa, Roszczenia i Ograniczenia.
1. Do egzekucji przeciwko dłużnikom Markowi Wolińskiemu i Annie Wolińskiej przyłącza
się wierzyciel Zdzisław Cyrek na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w
Rzeszowie z dnia 19.01.2011r. w sprawie I NC 20/11- na skutek zawiadomienia o wszczęciu
egzekucji z dnia 07.06.2011r. sygn akt Km 624/11.
2. Przyłączenie do egzekucji z nieruchomości objętej tą księgą przeciwko dłużnikowi
Markowi Wolińskiemu na podstawie tytułu wykonawczego tj. nakazu zapłaty wydanego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie z dnia 2010-07-15 w sprawie I NC 677/10 opatrzonego
klauzulą wykonalności w dniu 2010-09-07 oraz postanowienia Sądu Rejonowego w
Rzeszowie o nadaniu klauzuli na małżonka dłużnika Annę Wolińską sygn. I.1 CO 90/11 z
dnia 11.07.2011r. opatrzonego klauzulą wykonalności w dniu 2011-08-18 z wniosku
wierzyciela Grzegorza Barłóg przez komornika sądowego, sygn akt Km 1942/10.
3. Przyłączenie do egzekucji z nieruchomości objętej tą księgą przeciwko dłużnikowi
Markowi Wolińskiemu na podstawie tytułu wykonawczego tj. nakazu zapłaty wydanego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie z dnia 2011-05-24 w sprawie I NC 209/11 opatrzonego
klauzulą wykonalności w dniu 2011-06-15, z wniosku wierzyciela Alberta Koźmińskiego
przez komornika sądowego, sygn. akt Km 1466/11.
4. Przyłączenie do egzekucji z nieruchomości objętej tą księgą przeciwko dłużnikom:
Markowi i Annie Wolińskim na podstawie tytułu wykonawczego tj. nakazu zapłaty wydanego

przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie z dnia 2011-07-05 w sprawie I NC 390/11 opatrzonego
klauzulą wykonalności w dniu 2012-01-04, z wniosku wierzyciela: Jacek Wróbel- na
podstawie zawiadomienia przez komornika sądowego, sygn. akt Km 292/12.
Dział IV: Hipoteka.
1. Hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 150 000,00 zł ( słownie złotych: sto pięćdziesiąt
tysięcy 00/100)- wierzytelność o nieustalonej wysokości wynikająca z nakazu zapłaty w
postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 23.11.2009r. Sygn. akt I
NC 947/09.
Wierzyciel hipoteczny- Jakub Kwater.
2. Hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 150 000,00 zł ( słownie złotych: sto pięćdziesiąt
tysięcy 00/100)- wierzytelność o nieustalonej wysokości wynikająca z nakazu zapłaty w
postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 24.11.2009r. Sygn. akt I
NC 931/09.
Wierzyciel hipoteczny- Aleksander Kwater.
3. Hipoteka przymusowa w wysokości 37 000,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści siedem
tysięcy 00/100)- należność objęta nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z
ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2010r. do dnia zapłaty oraz kwota 2 880 zł
tytułem kosztów postępowania, w tym kwota 2 400 zł tytułem kosztów zastępstwa
procesowego.
Wierzyciel hipoteczny- Sławomir Szydło.
4. Hipoteka przymusowa w wysokości 44 234,00 zł ( słownie złotych: czterdzieści cztery
tysiące dwieście trzydzieści cztery 00/100)- tytułem zabezpieczenia należności objętej
nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym sygn. akt I NC 390/11 z dnia 05.07.2012r. z
ustawowymi odsetkami od dnia 21 lipca 2010r. do dnia wpłaty.
Wierzyciel hipoteczny- Jacek Wróbel.
2. Określenie przeznaczenia terenu.
Na podstawie zaświadczenia wydanego przez Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 8
sierpnia 2012r. znak: BR.6724.122.2012 ustalono, że Gmina Trzebownisko nie posiada
ważnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr nr 240/2, 240/3,
245/4, 250, 286/1, 286/4, 300/8 i 300/9 położone w Jasionce, gm. Trzebownisko.
Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Trzebownisko, które zostało uchwalone Uchwałą Rady Gminy
Trzebownisko Nr XII/119/99 z dnia 17.12.1999 r., działki nr nr 240/2, 240/3, 245/4, 250,
286/1, 286/4, 300/8 i 300/9 położone w Jasionce, znajdują się w terenach oznaczonych

symbolem Ro- obszary wyłączone z zabudowy stanowiące kompleksy gruntów rolnych o
wysokich wartościach bonitacyjnych, w zasadzie pozbawione istniejącej zabudowy, na
których nie należy lokalizować nowej zabudowy, za wyjątkiem niezbędnych obiektów
związanych z infrastrukturą techniczną oraz istniejącą zabudową rozproszoną, a także
związanych z produkcją rolną w pasie 50m przylegającym do obszarów zabudowanych MUz,
MU1.
3. Opis nieruchomości.
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki
nr nr 240/2 o pow. 0,30 ha ( RIVa- 0,17 ha, RIVb- 0,12 ha, ŁV- 0,01 ha), 240/3 o pow. 0,05
ha ( RIVa- 0,04 ha, ŁV- 0,01 ha), 245/4 o pow. 0,10 ha ( RIVa- 0,10 ha), 250 o pow. 0,06 ha (
RIVb- 0,02 ha, RV- 0,04 ha), 286/1 o pow. 0,12 ha ( ŁV- 0,11 ha, Lz- ŁV- 0,01 ha) , 286/4 o
pow. 0,07 ha ( RIVa- 0,03 ha, RIVb- 0,04 ha), 300/8 o pow. 0,0025 ha ( ŁV- 0,0025 ha)
i 300/9 o pow. 0,10 ha ( RIVa- 0,10 ha), położone w Jasionce gm. Trzebownisko.
Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/ 00096508/6 są osoby fizyczne.
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nieutwardzonymi, są porośnięte samosiewami. Działki nie posiadaja uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej. Otoczenie nieruchomości stanowią w przeważającej części tereny
niezabudowane ( grunty rolne), w sąsiedztwie działki nr 286/1 od strony zachodniej znajduje
się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki posiadają wąskie i wydłużone kształty,
miejscami porośnięte są roślinnością leśną i znajdują się w terenie płaskim. W pobliżu
nieruchomości brak przystanku komunikacji publicznej oraz obiektów usługowych
infrastruktury społecznej.

