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I. PRZEDMIOT, ZAKRES I UWARUNKOWANIA RAPORTU 
Przedmiotem niniejszego raportu są środki trwałe stanowiące własność Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Żółkiewce w upadłości likwidacyjnej, wskazane przez Syndyka Masy 
Upadłości oraz stwierdzone podczas oględzin przez sporządzającego niniejszy raport. 
 
Wyceną objęte zostały następujące środki trwałe: 

Lp. Nazwa środka trwałego Jm. Ilość 

1 samochód Lublin LKS AM27 szt. 1 
2 komputer szt. 1 
3 komputer HP Compaq szt. 2 
4 komputer Lenovo szt. 1 
5 monitor IBM szt. 1 
6 monitor neovo szt. 1 
7 monitor Dell szt. 1 
8 klawiatura Vacoss szt. 1 
9 klawiatura iBox szt. 1 

10 klawiatura Titanum szt. 1 
11 mysz optyczna szt. 1 
12 drukarka laserowa Brother szt. 1 
13 drukarka laserowa HP szt. 1 
14 kserokopiarka Kyocera szt. 1 
15 program księgowy szt. 1 
16 imadło szt. 1 
17 taczka szt. 1 
18 szufla szt. 1 
19 dzielarka szt. 2 

20 dzieża szt. 8 
dzieża bez wózka szt. 1 

21 miesiarka (mieszałka) widelcowa szt. 1 
22 miesiarka (mieszałka) hakowa szt. 1 
23 piec ceramiczny szt. 2 
24 przesiewacz do mąki szt. 1 

25 stół piekarniczy 3m szt. 2 
stół piekarniczy 2m szt. 1 

26 ubijaczka szt. 2 
27 wózek do studzenia chleba szt. 2 
28 wózek wrzutowy do chleba szt. 1 
29 aparaty załadowcze szt. 3 
30 wywrotnica słupowa dzieży z lejem spływowym szt. 1 
31 zlewozmywak przemysłowy szt. 2 
32 lada chłodnicza RAPA szt. 1 
33 lodówka BYFAUCH szt. 1 
34 lodówka Mińsk-11 szt. 2 
35 lodówka Mińsk-12 szt. 1 
36 lodówka Polar szt. 1 
37 lodówka Zanussi szt. 1 
38 lodówka z pękniętym wnętrzem szt. 1 
39 witryna chłodnicza Polar szt. 1 
40 waga elektroniczna SW-1S szt. 1 
41 waga piekarnicza szt. 1 
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Lp. Nazwa środka trwałego Jm. Ilość 

42 

waga uchylna (w piekarni) szt. 1 
waga uchylna (sklep w Ganach) szt. 1 
waga uchylna (sklep w Olchowcu) szt. 1 
waga uchylna (sklep w Wierzchowinie) szt. 1 

43 wózek transportowy szt. 1 
44 biurko małe szt. 1 
45 biurko szkolne pod komputer szt. 1 
46 biurko gabinetowe, stan zadowalający szt. 3 
47 biurko gabinetowe, stan słaby szt. 4 
48 biurko (stolik) pod komputer szt. 1 
49 fotel obrotowy szt. 1 
50 krzesło drewniane nietapicerowane szt. 1 
51 krzesło drewniane tapicerowane szt. 6 
52 krzesło metalowe tapicerowane z oparciem prostym szt. 1 
53 krzesło metalowe tapicerowane z uszkodzonym oparciem szt. 1 

54 krzesło metalowe tapicerowane z uszkodzonym 
siedziskiem szt. 1 

55 krzesło metalowe z oparciem skośnym szt. 1 
56 lada sklepowa trzysegmentowa, stan dobry szt. 2 
57 lada sklepowa trzysegmentowa, stan słaby szt. 5 
58 lada sklepowa dwublatowa szt. 1 
59 regał metalowy, magazynowy szt. 4 
60 regał na wyroby piekarskie szt. 1 
61 regał na czasopisma szt. 1 
62 regał na książki szt. 2 

63 regał sklepowy płytowy szt. 9 
pojedynczy szt. 2 

64 regał płytowy z lustrami szt. 5 
pojedynczy szt. 2 

65 stół, nóżki drewniane szt. 3 
66 stół na metalowej podstawie szt. 2 
67 szafa szt. 1 
68 szafa pancerna z sejfem szt. 1 
69 szafa pancerna z półkami szt. 12 

70 
szafka - wąski słupek szt. 1 
szafka - barek szt. 1 
szafka - lada sklepowa szt. 1 

71 szafka BHP szt. 14 
72 witryna szklona niska szt. 1 
73 witryna szklona wysoka szt. 1 

 
Raportem nie objęto mebli znajdujących się na wyposażeniu sklepu położonego w miejscowości 
Gany, ze względu na ich stan kwalifikujący do utylizacji – meble są przesiąknięte wilgocią, 
zagrzybione i nie będą spełniać wymogów sanitarnych. 
Zakres wyceny obejmuje określenie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. 

II. CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU 
Określenie aktualnej wartości rynkowych środków trwałych dla celu postępowania upadłościowego 
prowadzonego przez Syndyka Masy Upadłości. 
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III. PODSTAWY OPRACOWANIA RAPORTU 
III.1. PODSTAWA FORMALNA 

Umowa o dzieło zawarta w dniu 27 lutego 2018 r. pomiędzy Zamawiającym:  
Marcinem Komadowskim, Syndykiem Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Żółkiewce w upadłości likwidacyjnej, a wykonawcą niniejszego opracowania. 

III.2. PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2344). 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 

IV. KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE 
1. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Wartości rynkowe środków trwałych, określone w niniejszym raporcie, stanowią podstawę do 

ich przyjęcia przez Zleceniodawcę jako przeciętne ceny stosowane w obrocie rzeczami tego 
samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia. 

3. Wartości rynkowe środków trwałych zostały określone bez uwzględnienia kosztów transakcji 
kupna-sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat, w tym VAT. Przeciętne 
ceny rzeczy tego samego rodzaju i gatunku przyjęte do określenia wartości rynkowych 
środków trwałych nie zawierają VAT. 

4. Ze względu na dużą ilość danych dotyczących rynków właściwych dla poszczególnych 
środków trwałych, w raporcie przedstawiono tylko podstawowe informacje. Szczegółowe 
informacje znajdują się w archiwum autora raportu. 

5. Niniejszy raport może być wykorzystany jedynie do celu, dla którego został sporządzony. 
Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie opracowania do innego celu. 

6. Stan środków trwałych został określony na podstawie oględzin oraz informacji uzyskanych 
od Zleceniodawcy i użytkowników. Przyjęta w niniejszym opracowaniu ocena stanu środków 
trwałych nie stanowi ich ekspertyzy technicznej. 

7. Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte, prawne i fizyczne środków 
trwałych, których występowania nie mógł stwierdzić podczas oględzin, ani też na podstawie 
dokumentacji prawnej czy technicznej. 

8. Niniejsze opracowanie nie stanowi opinii prawnej lub podobnej treści w zależności od 
sytuacji. 
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V. WYSZCZEGÓLNIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

1. samochód LUBLIN 
Położenie – magazyn. 

             

              
 

rodzaj pojazdu ciężarowy, izotermiczny 
typ pojazdu Lublin 0354 
liczba miejsc 3 
rok produkcji 2000 
numer VIN SUL035411Y0065913 
numer silnika 093272/2000 
numer rejestracyjny LKS AM27 
data pierwszej rejestracji 02.08.2000 
największy dopuszczalny nacisk osi – przód 13,00 kN 
największy dopuszczalny nacisk osi – tył 17,00 kN 
dopuszczalna masa całkowita 2900 kg 
dopuszczalna ładowność 1000 kg 
pojemność silnika 2417,00 cm³ 
moc silnika 83,5 kW 
rodzaj paliwa olej napędowy 
przebieg na dzień oględzin 293.426 km 
termin badania technicznego 13.11.2016 
ubezpieczenie brak danych 

 

  
2. komputer 
Położenie – magazyn. Z tyłu obudowy naniesiona jest data 
30.01.2006 r. Z przodu obudowy znajduje się naklejka 
poświadczająca zainstalowanie systemu operacyjnego 
Windows XP wersja Home Edition. Jednostka wyposażona 
w procesor AMD Sempron, czytnik dyskietek, nagrywarkę 
płyt DVD, kartę graficzną, kartę dźwiękową, port 
szeregowy, porty LAN i USB. Sprzętu nie uruchamiano ze 
względu na niesprzyjające warunki otoczenia. Komputery 
tego typu dostępne są tylko na rynku wtórnym.    
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3. komputer HP Compaq (2 szt.) 
Położenie – magazyn. Numery seryjne: CZC737407C i CZC7393KP6. 
Z tyłu obudowy naniesiona jest data 30.01.2006 r. Z przodu obudowy znajduje się naklejka 
poświadczająca zainstalowanie systemu operacyjnego Windows XP Professional. Jednostki 
wyposażone w procesor Pentium, czytnik dyskietek, czytnik płyt DVD, kartę graficzną, kartę 
dźwiękową, port szeregowy, porty LAN i USB. Sprzętu nie uruchamiano ze względu na 
niesprzyjające warunki otoczenia. Komputery tego typu dostępne są tylko na rynku wtórnym. 

          

          

      

           

           
  
4. komputer Lenovo  
Położenie – księgowość. Numer seryjny 1S7630AAS4HKW05. Komputer marki Lenovo, typ 7360. 
Jednostka wyposażona w procesor 2-rdzeniowy Intel E8400 o prędkości taktowania 3 GHz, dysk 
twardy 160GB, pamięć RAM 4GB, nagrywarkę płyt DVD, kartę graficzną, kartę dźwiękową, porty 
USB i HDMI. Posiada zainstalowany 64-bitowy nieaktywowany system operacyjny Windows 10 – 
klucz produktu znajduje się na obudowie. Sprzęt sprawny. 

                 
  
5. monitor IBM 
Położenie – magazyn. Monitor firmy IBM, 
model ThinkVision. Sprzętu nie uruchamiano ze 
względu na niesprzyjające warunki otoczenia. 
Monitory tego typu dostępne są tylko na rynku 
wtórnym.         
  
6. monitor neovo 
Położenie – magazyn. Monitor 17” firmy 
neovo, model F-417. Sprzętu nie uruchamiano 
ze względu na niesprzyjające warunki 
otoczenia. Monitory tego typu dostępne są 
tylko na rynku wtórnym.     
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7. monitor Dell 
Położenie – księgowość. Monitor 19” firmy 
Dell, model 1908FP. Sprzęt sprawny. 
Monitory tego typu dostępne są na rynku 
pierwotnym i wtórnym. 

  
  
8. klawiatura Vacoss 
Położenie – magazyn. Komputerowa klawiatura 
przewodowa. Sprzętu nie uruchamiano ze względu na 
niesprzyjające warunki otoczenia.  
  
9. klawiatura iBox 
Położenie – magazyn. 
Komputerowa klawiatura przewodowa. Posiada przyciski 
multimedialne. Sprzętu nie uruchamiano ze względu na 
niesprzyjające warunki otoczenia.  
  
10. klawiatura Titanum 
Położenie – magazyn. 
Komputerowa klawiatura przewodowa. Sprzętu nie uruchamiano 
ze względu na niesprzyjające warunki otoczenia.  
  
11. mysz optyczna 
Położenie – magazyn. Nr seryjny – 9053334. 
Myszka komputerowa, przewodowa, optyczna, firmy 
A4Tech, model Ecco 612D. Sprzętu nie uruchamiano ze 
względu na niesprzyjające warunki otoczenia.    
  
12. drukarka Brother 
Położenie – magazyn. 
Numer seryjny – E66211D0J903648. 
Drukarka laserowa firmy Brother, model HL-2035. 
Sprzętu nie uruchamiano ze względu na niesprzyjające 
warunki otoczenia.     
  
13. drukarka laserowa HP 
Położenie – magazyn. Numer seryjny – 
CNHW508J72. Drukarka laserowa firmy Hewlet 
Packard, model LaserJet 1320. Sprzętu nie 
uruchamiano ze względu na niesprzyjające warunki 
otoczenia. Drukarka nie jest już produkowana, 
dostępna jest na rynku wtórnym. Dostępne są 
materiały eksploatacyjne. 

    

  
14. kserokopiarka Kyocera 
Położenie – magazyn. 
Kserokopiarka na format A4 firmy Kyocera, model KM-1500. Sprzętu nie 
uruchamiano ze względu na niesprzyjające warunki otoczenia. 
Drukarki tego typu nie są już produkowane. Nie są dostępne na rynku 
wtórnym. Dostępne są materiały eksploatacyjne.  
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15. program księgowy 
Położenie – księgowość – program zainstalowany na komputerze Lenovo 
(lp. 4). System finansowo-księgowy „Rewizor GT” firmy insert, wersja 
1,47 SP2. Abonament czynny do 17 lipca 2018 r. 
Program może być przedmiotem sprzedaży, jeżeli zostanie odinstalowany 
i przekazany razem z nośnikiem. Wartość programu oszacowano  
z uwzględnieniem pozostałego okresu abonamentu.  
  

16. imadło 
Położenie – budynek piekarni. 
Imadło stołowe, warsztatowe z kowadełkiem. 
Urządzenie sprawne, wymaga smarowania. 

    
  

17. taczka 
Położenie – budynek piekarni. 
Taczka spawana, jednokołowa. Wymaga odrdzewienia. 

 
  
18. szufla 
Położenie – budynek piekarni. Szufla stalowa – łopata węglowa z 
trzonkiem drewnianym. Wymaga odrdzewienia.  
  

19. dzielarki ręczne (2 szt.) 
Położenie – budynek piekarni. 
Maszyny ręczne do dzielenia ciasta na części. Stan maszyn 
uniemożliwia znalezienie i odczytanie tabliczek znamionowych. Brak 
możliwości sprawdzenia maszyn w działaniu. 
Maszyny wymagają kompleksowego czyszczenia. 

 
  

20. dzieża 
Położenie – budynek piekarni: 
− w pomieszczeniu magazynowym: 

• 2 szt. z wózkiem najazdowym; 
• 1 szt. bez wózka najazdowego; 

        
− 6 szt. z wózkiem najazdowym w hali głównej (w tym 2 szt. przy mieszałkach): 

          
Urządzenia wymagają kompleksowego czyszczenia. 
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21. miesiarka (mieszałka) widelcowa 
Położenie – budynek piekarni. Maszyna elektryczna do wyrabiania ciasta. 
Stan maszyny uniemożliwia znalezienie i odczytanie tabliczek 
znamionowych. Brak możliwości sprawdzenia maszyny w działaniu. 
Maszyna wymaga kompleksowego czyszczenia.  
  
22. miesiarka (mieszałka) hakowa 
Położenie – budynek piekarni. Maszyna elektryczna do wyrabiania ciasta. 
Stan maszyny uniemożliwia znalezienie i odczytanie tabliczek 
znamionowych. Brak możliwości sprawdzenia maszyny w działaniu. 
Maszyna wymaga kompleksowego czyszczenia.  
  
23. piec ceramiczny (2 szt.) 
Położenie – budynek piekarni. Piece na paliwo stałe typu GRN 6101 wyprodukowane SPOMASZ 
Bydgoszcz w roku 1974. Powierzchnia komory wypiekowej 3,2 m dł. × 2,1 m szer. Piece 
wmurowane w ściany działowe budynku piekarni wzniesione z cegły. Brak możliwości sprawdzenia 
pieców w działaniu. Na metalowych elementach pieców widoczne wyraźne ślady korozji, bez 
wżerów. Przegląd techniczny zaplanowany był do sierpnia 2017 r. 
                     Piec o numerze seryjnym 767:                     Piec o numerze seryjnym 770: 
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24. przesiewacz do mąki 
Położenie – budynek piekarni. 
Maszyna do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych i spulchniania mąki, 
tzw. smok. Stan maszyny uniemożliwia znalezienie i odczytanie 
tabliczek znamionowych. Brak możliwości sprawdzenia maszyny  
w działaniu. Maszyna wymaga kompleksowego czyszczenia. 
  
  
25. stół piekarniczy (3 szt.) 
Położenie – budynek piekarni. Stoły na 
podstawie metalowej z blatem drewnianym 
gr. ok. 4 cm, stan blatów dobry: 
− 2 szt. o długości ok. 3 m; 
− 1 szt. o długości ok. 2 m.  
Elementy metalowe wymagają konserwacji, elementy metalowe stołu o długości ok. 2 m wymagają 
odrdzewienia. 
  
26. ubijaczka (2 szt.) 
Położenie – budynek piekarni. 
Maszyna widoczna po lewej stronie zdjęcia posiada częściowo nieczytelną 
tabliczkę znamionową: maszyna o mocy 1,1 kW typu CU 25/50, numer 
seryjny 502, wyprodukowana w roku 1977 przez SPOMASZ Bydgoszcz. 
Stan drugiej maszyny uniemożliwia znalezienie i odczytanie tabliczek 
znamionowych. uniemożliwia znalezienie i odczytanie tabliczek 
znamionowych. Brak możliwości sprawdzenia maszyn w działaniu. 
Maszyny wymagają kompleksowego czyszczenia.  
  

27. wózek do studzenia chleba (2 szt.) 
Położenie – budynek piekarni. 
Podwójny regał metalowy na kółkach przeznaczony na pojemniki lub 
tace do przechowywania produktów spożywczych. Stan dobry. 

 
  

28. wózek wrzutowy 
Położenie – budynek piekarni. 
Wózek wrzutowy do pieca, na kółkach. Wymaga konserwacji.  
W komplecie znajdują się: 
29. aparaty załadowcze (3 szt.) 
Aparaty z taśmą. Wymagają czyszczenia i prania.  
  
30. wywrotnica słupowa dzieży z lejem spływowym 
Położenie – budynek piekarni. 
Maszyna składająca się z wózka roboczego i dwóch 
słupów z podnośnikiem. W wózku roboczym mocuje 
się dzieżę. Wózek prowadzony jest po prowadnicach 
zamontowanych w wewnętrznych bokach elementów 
nośnych słupów. Dzieża przechyla się przelewając 
ciasto do leja spływowego. Lej spływowy 
zamontowany jest na metalowej konstrukcji na 4       
słupach stalowych z podestem roboczym dla pracownika wygarniającego ciasto z dzieży. Słupy 
wywrotnicy przymocowane są do betonowego podłoża. Konstrukcja stanowi całość technologiczną. 
Brak możliwości sprawdzenia zestawu w działaniu. Stan wizualny silnika wywrotnicy wskazuje na 
jego uszkodzenie. Obecnie konstrukcje tego typu nie są już stosowane. 
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31. zlewozmywak przemysłowy (2 szt.) 
Położenie – budynek piekarni: 
− 1 szt. na hali głównej; 
− 1 szt. w pomieszczeniu magazynowym. 
Zlewozmywak gastronomiczny, bez ociekacza, 
dwukomorowy. Stan zadowalający. 

   
  

32. lada chłodnicza RAPA 
Położenie – sklep w Olchowcu. 
Wyprodukowana przez RAPA w Lublinie. Napisy na 
tabliczce znamionowej nieczytelne. Brak możliwości 
sprawdzenia urządzenia w działaniu. 

 
  

33. lodówka BYFAUCH 
Położenie – zaplecze budynku piekarni. 
Urządzenie od lat nieużywane, wykorzystywane jako zamiennik 
szafy. Urządzenia tego typu nie są przedmiotem obrotu na rynku. 
 

 
  
34. lodówka Mińsk-11 (2 szt.) 
Położenie – sklep w Olchowcu. Brak możliwości sprawdzenia urządzeń w działaniu. 

                                  
  

35. lodówka Mińsk-12 
Położenie – zaplecze budynku piekarni. 
Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu. Urządzenie od 
lat nieużywane. Ze względu na stan techniczny wnętrza urządzenie 
nie nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

  
  

36. lodówka Polar 
Położenie – zaplecze budynku piekarni. 
Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu. Urządzenie od 
lat nieużywane. Ze względu na stan techniczny wnętrza urządzenie 
nie nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
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37. lodówka Zanussi 
Położenie – zaplecze budynku piekarni. 
Lodówka firmy Zanussi, model ZD 19/5 R, typ B25590. 
Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu. 
Wnętrze i uszczelki urządzenia zaatakowane przez pleśń. 

  
  
38. lodówka z pękniętym wnętrzem 
Położenie – zaplecze socjalne budynku piekarni. Wewnętrzna obudowa lodówki na dole jest 
pęknięta – urządzenie nie może być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.  

                                
  

39. witryna chłodnicza Polar 
Położenie – sklep w Wierzchowinie. 
Przeszklona witryna chłodnicza firmy Polar. 
Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu. 
Półki wewnątrz urządzenia są częściowo skorodowane. 

      
  
40. waga elektroniczna SW-1S 
Położenie – budynek piekarni. 
Waga wyprodukowana w sierpniu 2009 r. 
przez firmę CAS, model SW-15, numer 
seryjny 090810208, zasilana prądem stałym 
9V. Waga ma dokonywać pomiarów ciężaru   
w zakresie 40g÷10kg z dokładnością do 2g lub 5g (dwuzakresowa). Brak możliwości sprawdzenia 
urządzenia w działaniu. Brak danych dotyczących legalizacji. Waga wymaga czyszczenia. Podczas 
oględzin nie stwierdzono zasilacza, który powinien znajdować się na wyposażeniu wagi. Wagi tego 
typu nie są przedmiotem obrotu na rynku. Dostępne są wagi dokonujące pomiarów do 30kg. 
  

41. waga piekarnicza 
Położenie – budynek piekarni. 
Waga piekarska tzw. dozownik. Brak danych dotyczących legalizacji. Waga 
wymaga czyszczenia – wyraźne ślady rdzy. Wagi tego typu znajdują się  
w obrocie na rynku jako tzw. urządzenia kolekcjonerskie. 
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42. waga uchylna (4 szt.) 
Wagi odważnikowo-uchylne. Brak danych dotyczących legalizacji. Położenie: 
• budynek piekarni 

(stan słaby): 
• sklep w Ganach (stan 

zadowalający): 
• sklep w Olchowcu 

(stan dobry): 
• sklep w Wierzchowinie 

(stan dobry): 

    
 

43. wózek transportowy 
Położenie – magazyn mąki w budynku piekarni. 
Wózek wymaga konserwacji. 

 
  

44. biurko małe 
Położenie – zaplecze socjalne w budynku piekarni. 
Biurko ze skrzynką z lewej strony blatu i poprzeczką. Stan słaby. 

 
  

45. biurko szkolne pod komputer 
Położenie – magazyn. 
Biurko dwiema szufladami, skrzynką na komputer i wysuwana 
półka na klawiaturę. Widoczne przetarcia na obrzeżach. 

 
  

46. biurko gabinetowe, stan zadowalający (3 szt.) 
Położenie – hala i gabinet w magazynie. 

       
  
47. biurko gabinetowe, stan słaby (4 szt.) 
Położenie i uszkodzenia: 
• magazyn (uszkodzone naroże blatu): • zaplecze socjalne piekarni 

(zniszczona powłoka, 
uszkodzone zawiasy): 
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• hala magazynu (zniszczona powłoka blatu, 
uszkodzone drzwi): 

• sklep w Olchowcu (powłoka zniszczona  
i pochlapana farbą): 

  
  

48. biurko (stolik) pod komputer 
Położenie – magazyn. 
Stan dobry. 

 
  

49. fotel obrotowy 
Położenie – magazyn. Stan zadowalający. 

 
  

50. krzesło drewniane nietapicerowane 
Położenie – magazyn. Stan słaby. 

 
  
51. krzesło drewniane tapicerowane (6 szt.) Stan krzeseł zadowalający. Położenie: 
• 2 szt. gabinet w magazynie: • 2 szt. w hali magazynu: • 2 szt. w piekarni: 

   

52. krzesło metalowe tapicerowane z oparciem prostym 
Położenie – magazyn. Stan słaby – przetarcia materiału na brzegach. 

 
  

53. krzesło metalowe tapicerowane z oparciem prostym, uszkodzone oparcie 
Położenie – magazyn. 

 
  



„RESPEKT”  Tomasz Goszczycki 
 

 

 

  ul. Rubinowa 2 lok. D, 20-575 Lublin, tel. 501-828-471 17 

54. krzesło metalowe tapicerowane z oparciem prostym, uszkodzone siedzisko 
Położenie – magazyn. 
Elementy metalowe wymagają odrdzewienia. 

 
  

55. krzesło metalowe z oparciem skośnym 
Położenie – magazyn. 
Stan słaby. 

 
  

56. lada sklepowa trzysegmentowa, stan dobry (2 szt.) 
Położenie – sklep w Olchowcu. 

 
  
57. lada sklepowa trzysegmentowa, stan słaby (4 szt.) 
Położenie: 
• 3 szt. – sklep w Woli Żółkiewskiej: 

      
• 2 szt. – sklep w Wierzchowinie: 

 
  

58. lada sklepowa dwublatowa 
Położenie – sklep w Wierzchowinie. 
Stan lady słaby. 
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59. Regał magazynowy, 
metalowy (4 Szt.) 
Położenie: 
 
• sklep w Olchowcu: 

 

• zaplecze piekarni: 

 

• sklep 
w Wierzchowinie: 

 

• sklep w Woli Żółkiewskiej: 

 
  

60. regał na wyroby piekarskie 
Położenie – magazyn w piekarni. 
Stan zadowalający. 

 
  

61. regał na czasopisma 
Położenie – sklep w Olchowcu. 
Stan dobry. 

 
  

62. regał na książki (2 szt.) 
Położenie – sklep w Olchowcu. 
Stan dobry. 

 
  
63. regał sklepowy płytowy (9 szt. + 2 szt.) 
Stan zadowalający. 
Położenie: 

    

• w sklepie w Olchowcu: 
4 szt. podwójnych: 

• sklep w Wierzchowinie: 5 szt. podwójnych oraz 2 szt. pojedynczych: 
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• 1 szt. podwójnego regału sklepowego znajdująca się na zapleczu jest 
uszkodzona, nie przedstawia wartości rynkowej. 

 
64. regał płytowy z lustrami (5 szt. + 2 szt.) 
Położenie – sklep w Woli Żółkiewskiej: 5 szt. podwójnych oraz 2 szt. pojedynczych: 

           
  
65. stół, nóżki drewniane (3 szt.) 
Położenie: ● w magazynie: • w sklepie w Woli Żółkiewskiej: • w sklepie w Wierzchowinie: 

 
 

 
  
66. stół na metalowej podstawie (2 szt.) 
Położenie: ● zaplecze socjalne piekarni: • w sklepie w Wierzchowinie: 

  
  

67. szafa 
Położenie – pomieszczenie biurowe w magazynie. 
Szafka dwudrzwiowa z nadstawką z suwanymi drzwiami szklanymi 
w środkowej części. 

 
  

68. szafa pancerna z sejfem 
Położenie – magazyn. 
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69. szafa pancerna z półkami 
(12 szt.) 
 
Położenie: 

• 10 szt. w magazynie:        

• 1 szt. w zapleczu socjalnym piekarni: 

 

• 1 szt. w sklepie w Olchowcu: 

 
  
70. szafka (3 szt.) 
Położone w magazynie. Do podanej nazwy 
przyporządkowano następujące meble: 
• szafka – wąski słupek z drzwiami i szufladami; 
• szafka – barek; 
• szafka – lada sklepowa. 
Szafka – barek i szafka – lada sklepowa ze 
względu na stan, nie mają wartości rynkowej.       
  

71. szafka BHP (14 szt.) 
 
Położenie: 

• 2 szt. w magazynie: 
   

• 2 szt. w sklepie w Olchowcu: 

 
• 10 szt. w zapleczu socjalnym piekarni:      

                      
  

72. witryna szklona niska 
Położenie – sklep w Woli Żółkiewskiej. 
Stan słaby. 

 
  

73. witryna szklona wysoka 
Położenie – sklep w Woli Żółkiewskiej. 
Stan zadowalający. 
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VI. OKREŚLENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

VI.1. ŹRÓDŁA DANYCH O PRZEDMIOTACH WYCENY I RYNKU RUCHOMOŚCI 

1. Informacje o cenach rzeczy podobnych co do rodzaju i gatunku do wycenianych środków 
trwałych, stosowanych w obrocie rynkowym. 

2. Oględziny środków trwałych. 
3. Informacje własne o uwarunkowaniach lokalnych. 

VI.2. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

 data sporządzenia raportu: 19.04.2018 r. 
 data, na którą określono wartość środków trwałych: 19.04.2018 r. 
 data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny: 12.04.2018 r. 
 data dokonania oględzin nieruchomości: 8.03 i 12.04.2018 r. 

VI.3. OPIS ZASTOSOWANEJ METODY WYCENY 

Określenia aktualnych wartości rynkowych poszczególnych środków trwałych dokonano poprzez 
określenie ceny, za którą oczekuje się, że chętny kupujący nabędzie wyceniane przedmioty od 
chętnego sprzedającego, po przeprowadzeniu przez sprzedającego prawidłowego marketingu, przy 
czym obie strony są od siebie niezależne, świadome okoliczności transakcji oraz działają bez 
przymusu. Jest to cena, za jaką poszczególne środki trwałe można ewentualnie sprzedać, biorąc pod 
uwagę stan rynku, a przede wszystkim kształtowanie się podaży i popytu na te przedmioty, oraz 
długość czasu, w jakim ewentualna sprzedaż miałaby nastąpić. Ceny stosowane w obrocie przyjęto 
na podstawie analizy rynków właściwych dla poszczególnych środków trwałych. 
Dokonując analizy rynków właściwych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystano 
informacje zawarte w cennikach, uzyskane od producentów, dystrybutorów, użytkowników 
podobnych składników majątkowych, z giełd i serwisów internetowych, przetargów, ogłoszeń  
w prasie oraz informacje własne. Ze względu na fakt, że wyceniane środki trwałe to ruchomości 
używane, w pierwszej kolejności analizowano rynki wtórne. 
W przypadku środków trwałych, dla których stwierdzono brak aktywnego rynku wtórnego, lub dla 
których informacje z rynku wtórnego były niewystarczające bądź niewiarygodne, za podstawę 
określenia ich wartości rynkowej przyjęto przeciętne ceny nowych przedmiotów o podobnym 
przeznaczeniu, dotychczas stosowanej lub zmodernizowanej konstrukcji oraz takich samych lub 
zbliżonych parametrach techniczno-eksploatacyjnych. 
Miejsce położenia, stan i stopień zużycia poszczególnych środków trwałych ustalono na podstawie 
dokonanych oględzin. Stan i stopień zużycia oraz ich wpływ na wartość rynkową poszczególnych 
środków trwałych uwzględniono poprzez określenie ubytku wartości tych środków z przyczyn 
technicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. 
Ubytek wartości z przyczyn technicznych wynika ze zużywania się danego składnika majątkowego 
podczas jego eksploatacji (zużycie fizyczne). Zużycie to określane jest procentowo na podstawie 
oceny zużycia potencjału eksploatacyjnego środka trwałego. Stopień zużycia wycenianych 
przedmiotów określono na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz informacji uzyskanych od 
Zleceniodawcy i użytkowników. 
Ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych wynika z postępu technologicznego, a przede 
wszystkim z różnic konstrukcyjnych, materiałowych, technicznych przedmiotów danego rodzaju, 
określanych przez takie parametry jak np. sprawność, energochłonność itp., występujących 
pomiędzy danym składnikiem majątkowym, a jego odpowiednikiem aktualnie występującym na 
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rynku. Zużycie funkcjonalne określane jest współczynnikiem nowoczesności K ustalanym liczbowo 
jako wielkość z przedziału od 0,0 do 1,0 obliczaną ze wzoru: 

𝐾𝐾 = 1 − 𝛼𝛼 ∙ (𝑇𝑇𝑒𝑒 − 1) 

gdzie: 𝑇𝑇𝑒𝑒 – liczba lat eksploatacji danego składnika majątkowego; 
 𝛼𝛼 – współczynnik empiryczny przyjmowany w przedziale od 0,00 do 

0,03 w zależności od intensywności zmian na rynku. 
Ustalając wysokość współczynnika nowoczesności dodatkowo przyjmuje się, że jego wartość jest 
wyższa od 0,8 dla składników majątkowych aktualnie produkowanych, nie wyższa od 0,8 dla 
środków nie wytwarzanych, dla których dostępne są części zamienne, oraz nie wyższa od 0,6 dla 
pozostałych obiektów. Do określenia wysokości współczynnika nowoczesności wykorzystano 
informacje z rynków właściwych dla poszczególnych rodzajów środków trwałych. 
Ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych (zużycie ekonomiczne) wynika głównie z wielkości 
popytu i podaży danego środka trwałego, i wywoływany jest przez takie czynniki jak m.in. przepisy 
prawa, dostępność surowców i materiałów, dostępność wykwalifikowanego personelu 
obsługującego, względy ochrony środowiska itp. Zużycie ekonomiczne uwzględniane jest  
w wartości danego środka trwałego poprzez wskazanie współczynnika urynkowienia U, 
osiągającego wartość w zakresie 0÷1, uwzględniającego wielkość popytu na dany przedmiot, 
relacje cen przedmiotów używanych do cen przedmiotów nowych, udzielane gwarancje oraz 
konieczność obniżenia cen ofertowych do poziomu akceptowanego na rynku, w celu aktywizacji 
popytu na przedmioty używane. Uwzględniono również stosowane na rynku upusty cenowe. 
Wartość rynkową poszczególnych środków trwałych obliczono ze wzoru: 

𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑅𝑅 ∙ (1 − 𝑍𝑍𝑅𝑅) ∙ 𝐾𝐾𝑅𝑅 ∙ 𝑈𝑈𝑅𝑅 
gdzie: 𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅 – aktualna wartość rynkowa środka trwałego; 

𝐶𝐶𝑁𝑁𝑅𝑅 – cena przedmiotu porównywalnego z wycenianym; 
𝑍𝑍𝑅𝑅 – wielkość zużycia technicznego; 
𝐾𝐾𝑅𝑅 – współczynnik nowoczesności; 
𝑈𝑈𝑅𝑅 – współczynnik urynkowienia. 

Określając wartość rynkową poszczególnych środków trwałych przyjmowano ceny rzeczy 
podobnych co do gatunku i rodzaju kierując się zasadą największej płynności. Pominięto ceny 
podobnych środków trwałych, których ceny znacznie odbiegały od cen przeciętnych. 
Określone w powyższy sposób wartości rynkowe poszczególnych środków trwałych odpowiadają 
przeciętnym cenom stosowanym na wolnym rynku w obrocie rzeczami o podobnej konstrukcji, 
parametrach i stanie technicznym. 

VI.4. ŁĄCZNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

Łączna wartość środków trwałych określonych w niniejszym raporcie wynosi: 

WŚT = 29.444,00 zł 
Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote. 

 
Wielkości, na podstawie których dokonano określenia wartości rynkowych poszczególnych 
środków trwałych, przedstawiono w tabeli w następnym rozdziale opracowania. 
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VI.5. TABELA OKREŚLENIA WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

Oznaczenia stosowane w tabeli: 
Ci – cena obiektu porównywalnego z wycenianym; 
Zi – wielkość zużycia technicznego; 
Ki – współczynnik nowoczesności; 
Ui – współczynnik urynkowienia 
Wi – wartość środka trwałego przed zaokrągleniem. 

Lp. Nazwa środka trwałego Rodzaj rynku Ci Zi Ki Ui WRi Przyjęto WRi Ilość Wartość 
1 samochód Lublin LKS AM27 wtórny 6.627,87 40% 1,00  0,7  2.783,71 2.784,00 1 2.784,00 
2 komputer wtórny 70,00   1,00  0,9  63,00 63,00 1 63,00 
3 komputer HP Compaq wtórny 113,00   1,00  0,9  101,70 102,00 2 204,00 
4 komputer Lenovo wtórny 241,47   1,00  0,9  217,32 217,00 1 217,00 
5 monitor IBM wtórny 38,75   1,00  0,9  34,88 35,00 1 35,00 
6 monitor neovo wtórny 48,04   1,00  0,9  43,24 43,00 1 43,00 
7 monitor Dell wtórny 66,15   1,00  0,9  59,54 60,00 1 60,00 
8 klawiatura Vacoss pierwotny 13,98 60% 1,00  0,9  5,03 5,00 1 5,00 
9 klawiatura iBox pierwotny 14,79 60% 1,00  0,9  5,32 5,00 1 5,00 

10 klawiatura Titanum pierwotny 10,61 60% 1,00  0,9  3,82 4,00 1 4,00 
11 mysz optyczna pierwotny 16,44 60% 1,00  0,9  5,92 6,00 1 6,00 
12 drukarka laserowa Brother wtórny 89,37   1,00  0,9  80,43 80,00 1 80,00 
13 drukarka laserowa HP wtórny 184,63   1,00  0,9  166,17 166,00 1 166,00 
14 kserokopiarka Kyocera pierwotny 800,00 60% 0,60  0,3  57,60 58,00 1 58,00 
15 program księgowy pierwotny 915,52   1,00  0,05  45,78 46,00 1 46,00 
16 imadło wtórny 214,00 20% 1,00  0,9  154,08 154,00 1 154,00 
17 taczka wtórny 80,19 20% 1,00  0,9  57,74 58,00 1 58,00 
18 szufla pierwotny 22,52 60% 1,00  0,9  8,11 8,00 1 8,00 
19 dzielarka wtórny 1.300,00 20% 1,00  0,9  936,00 936,00 2 1.872,00 

20 dzieża wtórny 720,67 20% 1,00  0,9  518,88 519,00 8 4.152,00 
dzieża bez wózka wtórny 470,67 20% 1,00  0,9  338,88 339,00 1 339,00 

21 miesiarka (mieszałka) widelcowa wtórny 3.350,00 20% 1,00  0,9  2.412,00 2.412,00 1 2.412,00 
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Lp. Nazwa środka trwałego Rodzaj rynku Ci Zi Ki Ui WRi Przyjęto WRi Ilość Wartość 
22 miesiarka (mieszałka) hakowa wtórny 1.159,67 20% 1,00  0,9  834,96 835,00 1 835,00 
23 piec ceramiczny wtórny 4.500,00 40% 1,00  0,5  1.350,00 1.350,00 2 2.700,00 
24 przesiewacz do mąki wtórny 1.500,00 20% 1,00  0,7  840,00 840,00 1 840,00 

25 stół piekarniczy 3m wtórny 446,59 20% 1,00  0,9  321,54 322,00 2 644,00 
stół piekarniczy 2m wtórny 297,73 40% 1,00  0,9  160,77 161,00 1 161,00 

26 ubijaczka wtórny 1.120,53 20% 1,00  0,7  627,50 628,00 2 1.256,00 
27 wózek do studzenia chleba pierwotny 1.324,26 60% 1,00  0,5  264,85 265,00 2 530,00 
28 wózek wrzutowy do chleba wtórny 813,03   1,00  0,7  569,12 569,00 1 569,00 
29 aparaty załadowcze wtórny 341,46 20% 1,00  0,7  191,22 191,00 3 573,00 
30 wywrotnica słupowa dzieży z lejem spływowym wtórny 14.020,00 60% 0,60  0,3  1.009,44 1.009,00 1 1.009,00 
31 zlewozmywak przemysłowy wtórny 409,75   1,00  0,7  286,83 287,00 2 574,00 
32 lada chłodnicza RAPA wtórny 1.259,96   1,00  0,3  377,99 378,00 1 378,00 
33 lodówka BYFAUCH wtórny 0,00   1,00  0,0  0,00 0,00 1 0,00 
34 lodówka Mińsk-11 wtórny 50,00   1,00  0,9  45,00 45,00 2 90,00 
35 lodówka Mińsk-12 wtórny 0,00   1,00  0,0  0,00 0,00 1 0,00 
36 lodówka Polar wtórny 0,00   1,00  0,0  0,00 0,00 1 0,00 
37 lodówka Zanussi wtórny 139,50 80% 1,00  0,9  25,11 25,00 1 25,00 
38 lodówka z pękniętym wnętrzem wtórny 0,00   1,00  0,0  0,00 0,00 1 0,00 
39 witryna chłodnicza Polar pierwotny 865,05 80% 1,00  0,3  51,90 52,00 1 52,00 
40 waga elektroniczna SW-1S pierwotny 336,10 60% 0,60  0,3  24,20 24,00 1 24,00 
41 waga piekarnicza wtórny 132,50   1,00  0,9  119,25 119,00 1 119,00 

42 

waga uchylna (w piekarni) wtórny 101,60 40% 1,00  0,5  30,48 30,00 1 30,00 
waga uchylna (sklep w Ganach) wtórny 101,60 20% 1,00  0,5  40,64 41,00 1 41,00 
waga uchylna (sklep w Olchowcu) wtórny 101,60   1,00  0,5  50,80 51,00 1 51,00 
waga uchylna (sklep w Wierzchowinie) wtórny 101,60   1,00  0,5  50,80 51,00 1 51,00 

43 wózek transportowy wtórny 58,33   1,00  0,9  52,50 53,00 1 53,00 
44 biurko małe wtórny 35,00 40% 1,00  0,7  14,70 15,00 1 15,00 
45 biurko szkolne pod komputer wtórny 115,00 40% 1,00  0,7  48,30 48,00 1 48,00 
46 biurko gabinetowe, stan zadowalający wtórny 136,00 60% 1,00  0,7  38,08 38,00 3 114,00 
47 biurko gabinetowe, stan słaby wtórny 15,00 20% 1,00  0,7  8,40 8,00 4 32,00 
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Lp. Nazwa środka trwałego Rodzaj rynku Ci Zi Ki Ui WRi Przyjęto WRi Ilość Wartość 
48 biurko (stolik) pod komputer wtórny 110,00 20% 1,00  0,7  61,60 62,00 1 62,00 
49 fotel obrotowy wtórny 53,50 20% 1,00  0,5  21,40 21,00 1 21,00 
50 krzesło drewniane nietapicerowane wtórny 28,36 20% 1,00  0,5  11,34 11,00 1 11,00 
51 krzesło drewniane tapicerowane wtórny 25,29 20% 1,00  0,5  10,12 10,00 6 60,00 
52 krzesło metalowe tapicerowane z oparciem prostym wtórny 52,50 40% 1,00  0,5  15,75 16,00 1 16,00 
53 krzesło metalowe tapicerowane z uszkodzonym oparciem wtórny 15,00 40% 1,00  0,5  4,50 5,00 1 5,00 
54 krzesło metalowe tapicerowane z uszkodzonym siedziskiem wtórny 15,00 40% 1,00  0,5  4,50 5,00 1 5,00 
55 krzesło metalowe z oparciem skośnym wtórny 20,00 20% 1,00  0,5  8,00 8,00 1 8,00 
56 lada sklepowa trzysegmentowa, stan dobry wtórny 45,49   1,00  0,5  22,75 23,00 2 46,00 
57 lada sklepowa trzysegmentowa, stan słaby wtórny 45,49 40% 1,00  0,5  13,65 14,00 5 70,00 
58 lada sklepowa dwublatowa wtórny 34,26 20% 1,00  0,5  13,70 14,00 1 14,00 
59 regał metalowy, magazynowy wtórny 266,50 40% 1,00  0,5  79,95 80,00 4 320,00 
60 regał na wyroby piekarskie wtórny 525,00 20% 1,00  0,5  210,00 210,00 1 210,00 
61 regał na czasopisma wtórny 62,61   1,00  0,5  31,31 31,00 1 31,00 
62 regał na książki pierwotny 165,63 40% 1,00  0,5  49,69 50,00 2 100,00 

63 regał sklepowy płytowy wtórny 198,89 40% 1,00  0,5  59,67 60,00 9 540,00 
pojedynczy wtórny 81,33 40% 1,00  0,5  24,40 24,00 2 48,00 

64 regał płytowy z lustrami wtórny 140,11 40% 1,00  0,5  42,03 42,00 5 210,00 
pojedynczy wtórny 70,06 40% 1,00  0,5  21,02 21,00 2 42,00 

65 stół, nóżki drewniane wtórny 50,00 40% 1,00  0,5  15,00 15,00 3 45,00 
66 stół na metalowej podstawie wtórny 50,00 20% 1,00  0,5  20,00 20,00 2 40,00 
67 szafa wtórny 45,28 20% 1,00  0,5  18,11 18,00 1 18,00 
68 szafa pancerna z sejfem wtórny 505,82 20% 1,00  0,5  202,33 202,00 1 202,00 
69 szafa pancerna z półkami wtórny 587,50 20% 1,00  0,5  235,00 235,00 12 2.820,00 

70 
szafka - wąski słupek wtórny 55,00 20% 1,00  0,5  22,00 22,00 1 22,00 
szafka - barek wtórny 0,00   1,00  0,0  0,00 0,00 1 0,00 
szafka - lada sklepowa wtórny 0,00   1,00  0,0  0,00 0,00 1 0,00 

71 szafka BHP wtórny 138,75 20% 1,00  0,5  55,50 56,00 14 784,00 
72 witryna szklona niska pierwotny 197,07 60% 1,00  0,5  39,41 39,00 1 39,00 
73 witryna szklona wysoka wtórny 175,00 20% 1,00  0,5  70,00 70,00 1 70,00 
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