
RZECZOZNAWSTWO
Wycena, Pojazdów, Maszyn iUrządzeń

Krzysźof Kacprzak
80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 80113 tęL 785447-975, e- mail: sato.gda@wp.pl

Rx,ECZnZNAwsTwo TE CHNI CZNE
WYCENA POJAZDÓW MASZYN I URZĄDZEŃ

członęk Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego, Maszlm i Urządzeń AUTOCONSULTING.

OPINIANr: 6012022 zdna: 2022ll2l28

RzBczn ntaw c a : Krqsńo f Kacprzak

Zlecęniodawca: Gdanski Ośrodek Sportu
Adres: Romualda Traugutta 29,80-22I Gdansk
Zlec. pisnn, ntak: prznsłane drogą elektroniczą

Właściciet Gdański Ośrodek Sportu
Adres: uL Romualda TiaugŃta 29,80-221Gdansk

Zadańe: Ocena stanutechnicmegc iokreślenie wartościrynkowej przyc7apy cięzarowej rohriczej

PRONAR T671 nr rej. GD 5576P.

PODSTAWA OPINII

1) Oględziny, badanie techricme pojańuprzeprowadzone w diN22.I2.2022 r. w GdansĘ uL Traugrfrta 29
2) Dowód Ęestraclnynunrcr DR/BAP 1226095.
3) Dane natetmtprzedmiotowej przyazępyuĄrskanę zCentakrej EwiCencjiPojazdów.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZ)U (*) Dane: LP]KI-2022

Marka: PRONAR
Model T67I
Wersja: PRONART671
Rodzaj pojazdu: P rqczspa ciężarowa roh:ircza*

Rok prodŃcji:2006

Nr Ęestacyjny: GD 5576P
MN:0249G

Data pierwszej rejestracji
Data ważności badania technicmego
Data oględzin
Miejsce oględzin

Okres eksploatacji pojazdu Q6l 061 08-22/ Dl n)
Opis rodzaju pojańu
Kolor powłoki lakierowej. (rodzaj laheru)
Dop. rrnsa całk. / Masa własna / Ładowność
Rodzaj przyczępy

2006106108

2022ll2ll0
2022112122

ul. Traugutta 29,80-22I Gdańsk
porrnrskie
l98 mies.
Prry czsp a ciężrowa rolnic za
żelony
6855Ęil855kg/5000kg
s kr4zniowa ciężrowa rolnicza

STAN TECHNICZ.{Y POJAZ)U

Na podstawie ogledzin oraz badańa techniczrego poiazdu stwierdzono:

1. Skrzynia ładunkowa: miejscowe ńytkirnateriału skrzynibdunkowej innychwidoczrychwad i
niesprawno ści nie stwierdmno.

2. Rama: miejscowo anutowiałazńytkanrirnateńhinnychwidocmychwad iniesprawnościnie stwierdzono.

3. 7,ańesznnie : widoczrych wad i niesprawności nie stwierdrcno.

4. Wyposazeńe pojazdu: larrpa Ęlna lewa - ubrnana obudowa (E - wymlana), inrrychwidoczrychwad
i niesprawności nie stwierdzono.
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6012022 2022112l28

KoREKry
WARTOŚC BAZOWA BRUTTO (199 mies.) * 16 900 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REIESTRACJĘ 38 PLN

Korekla uwzględnia wpłyv,daĘ pienłszej rejeslracji pojazdu (pieru,szego dopuszczenia do nlchu po zakupieniu pojazdu nowego) na,jego

wartość. Pnyjmu.je się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierw,szy 2006/05/] 5. Pojazd v,.yceniany został zarejestrowany l
miesiqc później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszv od okresu ek^sploatacji pojazdu bazov,ego i stqd wynika dodatnia korekta wartości.

KoREKry ROZNE _ 3 339 PLN
W tym: [%] Wart. [PLN]
Aktualność badań technicłrych -5,0 - U6

Podstąwq do zastosowąnia korektyjest wada prav,na w postacizakazu uż.ytkou,ania pojazdu na dzień 2022/]2/22,
ktlsz! w.ykonania wymaganego badania tec:hnicznego jak też, szczególnie 

"- 
pr4padkLł pojazdów wieloletnich i tm^ale

wyłqczon.vch z eksploatacji, ewentualna konieczność pneprowadzenia uspralłniajqcej pojazd naprawy,
Wartość korekty zostałą oszacowana atttomtlĘcznie, na podstau,ie okresu eksploatacji pojazdu: ]98 mies.

Regionalna sytuacja rynkowa -10,0 -l 693

I|ąrtości rynkour określonych marek i tvpów u:ywanych pojazdów mogq kształtować się na odmiennynl poziomie v
ró:nych regionach Polski. Katalogi i ba4l clan.ych programów komputerowych zawierajq uśrednione wartości rynkowe
w skali całego kraju. Odbiegajqce otl uśrednion.ych notov,ania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego
tłrytkov,ania mogq stanowic podstav,ę do zaslosowania korektł jego wartości. |Ij,sokości stostlwtlnych korekt wvnikajq
z analizy prueprov,adzonej w oparciu o regionalne zró:nicou,anie rynkovych v,artości poszczególnych marek i typóv,
pojazdów.

Koniecme naprawy pojazdu -4,'7 - 800

koniecznośc wykonania naprou,.v n,ycenianego pojazdu jest podstawq do obniżenia jego wartości v, stosunku do
warlości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy prywracajqcej pojazd do stanu technicznego
odpo*-iedniego do okresu urytkowania pojazdu, jeEio pnebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Wańość rynkowa bnrtto Ęizej zidenĘrfikowanej przyc7epy PRONAR T671, okrcślona na fuieńZZ
grudnia 2022 roklł wynos i:

13600 PLN
(słownie: tąynaście łsięcy sreśćset ?htyą
wĘmVAT Q3,0oń) 2543,09 PLN

Wartość okrcślono na pod§tawie:
- notowań wartości rynkovrych ustalonych przezwykonawcę opinii,
- korekt mającychupĘwna wańość pojazdu"
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D OKUM Er.{ TACJA FOTOGRAFICZ.{ A
do opinii nrz 6012022 zdnia: 2022112128

DANE IDENTITIKACYJNE PoJA,a)U (*) Dane: |PIKI-2022

Marka: PRONAR
Modet T67I
Wersja: PRONART671
Rodzaj pojazdu Przyczepa iężarowa roh,licza*

Rok produkcjt:2006

Nr Ęestracyl'ny: GD 55]6P

DSCo l 635 DSCOl636

DSCo1641 DScO1642
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6012022 2022l12l28
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ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZ)U
do opinii nrz 6012022 zdnn: 2022ll2l28

Rzscza nlaw ca : Krzysńof Kacprzak

Zeceniodawca: Gdanski Ośrodek Sportu
Adres: Romuaha Traugutta 29,80-221Gdańsk
Zlec. pisrrn, n,nk: prznshne drogą elektoniczrą

Whściciet GdańskiOśrodek Sportu
Adres: ul Romualda Tiaugrfrta 29,80-22l Gdansk

Zadańe: Ocena stanuteclrniczrego iokreślenie wartościrynkowelprzyczrpyciężrowej rohiczrj
PRONART67l rc rej.GD 5576P.

DANE IDENTłT,IKACYJNE POJAZ)U (*) Dane:|P]KI-2022

Marka: PRONAR
Model T671
Wenja: PRONAR T671
Rodzaj pojańu Przyczepa cĘbrowa roh,icza*
Wycena na podstawie pojazdu: WIaTON PC 16121.}tPC 161219.25 Sp 2 osie P

Rok prodŃcji:2006

Nr rejestracyjny: GD 5576P

USTALENIE WARTOŚCI POJAZ)U

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH §ETTo):
rok mies wart. z katal.

tPIJ.{l

2022
2ul
2020
2019
20l8
201,7

20l6
20l5
20l4
2013
2012
20lI
2010
2009
2008
2007
2006
200l

W ś BAZOWA BRUTIO (199 mies.) * 16 900 PLN

12

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

05

05

05

05

05

05
05

ćARTO

wart. zadana
tPINl

2u23
25203
24,797

23,1Ę
235,77

22927
22358
21870
20976
19756
19268

186l8
1,7236

l6260
I5366
L4228
I3740

N ormatywny okres eksploatacj i
DATA PIERWSZEr REIESTRACJI (rok/mies/dn)

Rzecrywisty okres eksplo atacj i
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REIESTRACJĘ

199 mies.
2006/06/08

198 mies.
38 PLN po korekcie: 16 938 PLN

LISTA WYPOSAZENIA:
Lista wyposażęniana podstawie listy ogólnej

Prznbiegnormatywny
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6012022 2022ltŻ/28

ZAsTosoWANE KOREKTY nÓaqn:
OPs korekĘ
Aktualnoś ć badań techniczrych
Regionalna sytuacja rynkowa
Konieczre naprawy p ojańu
KOREKTYRO^E

[%] Wart [PLNI
-5,0 -u6
-l0,0 -l 693
-4,7 - 800

- 3 339 PLN po korekcie: 13 599 PLN

UwAGI

1.NurrrerideĄńkacyjnynadwoziaspisanoztabhc*iznamionowej.
2. Dokurnentację fotograficną wykonano.
3. Naprawę konieczrą (bbĄcą)pojazduoszacowano na ok. 800,00 ź
4. 7astrrcżpńa i ograniczenia:
- niniejsze opracowanie pr7śzr.nc7§lrejest dla potzsb Zeceniodawcy i stanowi szacurkowe
określenie w arto ści przyczspy,

- opracowanie w5ikonane 7frstaŁo przy załoienla re nie ukryto żadnychfiktów które rrng$ mieć
Mpływ na wartość wycenianego posazdu

- istoĘ niniejszego opracowania jest określenie aktuahej wartościpojańu, anie jego ceny.

Cena powstaje w akcie urnowy sprzrduĘ. Trlaj ten czyrnil< nie występuje,
- warto śó przedmiotu wyceny zn stab ustalona rn dńęń o glę dzin przya7epy,
- niniejsze oszacowanie wartościnie jest ekspeĄzą stanutechnicmego przedmiotuwyceny
izataką nie rrnze być umawane,

- powybawycena wartości w szrzegoknścinie nnżebyó ffaktowana jako grvarancjasprzsduĘ
prredmiotu wyceny 7a oszzcowaą wartość,

- opracowanie nie obejnĘe arnhzy stanuprawnego,
- nie badano prawdziwości ani poprawności danych ideĄńkacyjnych przedmiotu wyceny,
w tym nlędzy innyni nurnerów fibryczrych i roku prodŃcji,

- tzacz§zwwca zastzrga się, że nie ponosi odpowiedziakrościrawady ukryte (prawne
ifizycme), niesprawności, braki nie {awnione w takcie badń oraz ewentuahre skutki
wynil<ające zdalszsgo urytkowania przedmiotuwyceny, atakbn skdkiwykorzystania
sarrrej oceny,

- nie badano tytdll uą/tkowania ani §trilu whsności wycenianego pojańli ewerrtuahego
istnienia o granczsfu praw tzec7§wych przedmiotu wyceny,

- niniejsze opracowanie nie more być pńlikowane w całościw jakimkohviek dokurnencie
bez zgody wykonawcy i bezvgłdńerm z nim formy i teści takiej pńlikacji

WARTOŚC RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKMGLENIU 13 600 PLN

ź,
1

htj!

tłl

Ę

8ów, t&

rzaCzeł\

ośt

9
Lz

L-' l
l\4

#ł"Ł,ć.ZŁ)#,H?ł,łł"o
Krzvsztof I{acprzak

-$;§sł!§[ąiti,*gg-Js13,o&Łl[u

upr.

iUrz;ądzań

3.207 19 25 l Krzy sztof Kacprz ak Syśem
/ sRTSiRD

Strona 6


