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STUDIUM WYKONALNOŚCI GEOLOGICZNEGO LUB GÓRNICZEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Koncepcja modernizacji linii technologicznej produkcji piasku płukanego 0-4 mm na kopalni żwiru
Brzeziny (KOSD SA w Niemodlinie) pod katem przydatności do zastosowania w produkcji dachówki
cementowej.
Koncepcja modernizacji linii technologicznej produkcji piasku płukanego 0-4 mm na kopalni żwiru Żabiny
(OKSM w Olsztynie) pod katem przydatności do zastosowania w produkcji dachówki cementowej.
Opracowanie Due diligence stanu przedsiębiorstwa państwowego Kopalnie Odkrywkowe Surowców
Drogowych w Katowicach dla potrzeb prywatyzacji bezpośredniej .
Przygotowanie listu intencyjnego w sprawie prywatyzacji bezpośredniej Kopalni Surowców Skalnych w
Zarębie; zakres - ocena stanu technioczno-ekonomicznego, organizacyjnego, koncepcji rozwoju oraz
propozycje pakietu socjalnego.
Due dilligence w zakresie geologiczno-górniczym złoża granitu „Górka Sobócka”
Due dilligence kopalni sjenitu „Kośmin” na potrzeby zakupu w ramach prywatyzacji PP – zleceniodawca
PGP Bazalt S.A. w Wilkowie.
Opinia dotycząca opisu i oszacowania wartości działek położonych nad złożem kruszywa pospółkowego
„Zachowice”. Zleceniodawca: KRAWC ZACHOWICE Spółka z o.o.
Opracowanie studium wykonalności oraz harmonogramu prac koniecznych do uzyskania koncesji na
eksploatację złoża „Krzczonów”. Zleceniodawca: M&W Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z o.o. z
siedzibą w Bielanach Wrocławskich
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TYTUŁ OPRACOWANIA
WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZE ZŁOŻAMI KOPALIN
Wycena wartości złóż piaskowca koniakowego w „Skała” i „Czaple”
Wycena wartości majątku kopalni żwiru Chlewice
Wycena wartości majątku kopalni granitu w Górce Sobóckiej
Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej złoża i nieruchomości gruntowych nad złożem piaskowca „Braciszków”,
gm. Głubczyce; obecnie stanowiące Kopalnię Piaskowca Braciszów
Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej złoża i nieruchomości gruntowych nad złożem kruszywa naturalnego
„Brzeziny”, gm. Skoroszyce; obecnie stanowiące Kopalnię Żwiru Brzeziny
Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej złoża i nieruchomości gruntowych nad złożem szarogłazu „Dębowiec”,
gm. Prudnik; obecnie stanowiące Kopalnię Szarogłazu Dębowiec
Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej złoża i gruntu nad złożem granodiorytu „Łażany II” położonych w
Łażanach w gm. Żarów, stanowiące działki gruntu 62/2, 30/1 i 60/2
Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej złoża i gruntu nad złożem kopaliny granitu i gnejsu „Strzelin” – działki 3/2,
3/5, 3/6, 3/7, 3/11 (AM-33) oraz 3/3, 3/4, 3/2 (AM-39)
Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej złoża i gruntu nad złożem kopaliny amfibolitu „Wieściszowice” w gm.
Marciszów powiatu kamiennogórskiego
Określenie wartości rynkowych złoża i gruntów nad złożem „Przedmoście”
Wycena złoża i gruntu nad złożem iłów ceramicznych ZPC Bolesławiec
Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej złoża i nieruchomości gruntowych nad złożem gnejsu „Doboszowice”,
stanowiące działki gruntu 525, 531/3, 531/6, i 531/8 w gm. Kamieniec Ząbkowicki powiatu ząbkowickiego
Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej złoża i nieruchomości gruntowych nad złożem bazaltu „Targowica”,
stanowiące działkę gruntu 95/4 w gm. Ciepłowody powiatu ząbkowickiego
Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej złoża i nieruchomości gruntowych nad złożem granitu „Gębczyce”,
stanowiące działki gruntu 302/1, 303, 329, obręb Gębczyce w gm. Strzelin powiatu strzelińskiego
Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej złoża i nieruchomości gruntowych nad złożem gnejsu „Pomianów”,
stanowiące działki gruntu 130, 132, 131, 133/1 obrębu Pomianów Górny, 2/1, 1/1 i 75 obrębu Prokocim w gm.
Kamieniec Ząbkowicki powiatu ząbkowickiego
Wycena złoża wapieni jurajskich Mariampol-Stok, gmina Mniszków – zleceniodawca DTZ Polska/ Warszawa.
Opinia dotycząca wartości rynkowej złoża piasku podsadzkowego Maczki-Bór OG Bór-III-2-b oraz kosztów rekultywacji
gruntu poeksploatacyjnego po zakończeniu wydobycia piasku ze złoża Bór-III-2-b. Zleceniodawca – CTL Maczki Bór.
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20. Wycena wartości rynkowej gruntów położonych nad złożami melafiru w Rybnicy Leśnej „Rybnica I” – praca sporządzona
na potrzeby postępowania sądowego p/ko członkom Zarządu Spółki AGAR
21. Wycena wartości rynkowej kopalni bazaltu Janowiczki z uwzględnieniem możliwości powiększenia bazy zasobowej –
Zleceniodawca: MOTA ENGIL KRUSZYWA S.A.
22. Operat szacunkowy wartości rynkowej nieruchomości nad złożem kruszywa naturalnego obejmujący działki
w miejscowościach Stróża i Wawrzeńczyce , gmina Mietków, woj. dolnośląskie. Zleceniodawca: Gmina Mietków.
23. Operat szacunkowy wartości rynkowej działki nr 44 nad złożem piaskowców magurskich „Barcice 2” w Barcicach, gmina
Stary Sącz, woj. małopolskie. Zleceniodawca: Zakład Budowlany SZAREK.
24. Operat szacunkowy wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Piławie Górnej – wg stanu
przed i po zmianie planu miejscowego – praca zespołowa wspólnie z SIGMA CAPITAL – Spółka Partnerska
Rzeczoznawców Majątkowych Katowice.
25. Operat szacunkowy wartości rynkowej działek na złożem kruszywa naturalnego w miejscowości Gorzuchów
i Bierkowice, gmina Kłodzko, woj. dolnośląskie. Zleceniodawca: BIELINEX-BETON Spółka z o.o. Szczecin.
26. Operat szacunkowy wartości rynkowej prawa własności działek położonych na terenie gminy Kondratowice, działki
z obrębu Kowalskie i Czerwieniec wchodzące w skład kopalni bazaltu Janowiczki. Zleceniodawca: Gmina Kondratowice.
27. Operat szacunkowy wartości nieruchomości położonej nad złożem kruszywa naturalnego „Mokrzeszów”.
28. Operat szacunkowy wartości nieruchomości zalegających nad złożem wapienia „Ogórek”, wg stanu na dzień wydania
decyzji o nacjonalizacji przedsiębiorstwa „ Kalkwerke Ogorek & Co Tarnau” jako podstawy do ustalenia wielkości
odszkodowania z tytułu utraty własności w 1946 roku wskutek bezprawnej nacjonalizacji.
29. Operat szacunkowy wartości nieruchomości położonej nad złożem kruszywa naturalnego „Stoszyce”.
30. Operat szacunkowy wartości gruntów położonych nad złożem piaskowca ciosowego „Zbylutów IV-Jan” w Zbylutowie,
gmina Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie.
31. Operat szacunkowy wartości rynkowej działek nr 374/1 i 374/2 nad złożem piaskowców magurskich „Barcice 2”
w Barcicach, gmina Stary Sącz, woj. małopolskie. Zleceniodawca: Zakład Budowlany SZAREK.
32. Operat szacunkowy określający wartość rynkową odkrywkowego zakładu górniczego działającego pod nazwą SARAH I,
położonego na gruntach oznaczonych jako działki 274/4 i 274/5 AM-1, wszystkie obręb Stroszowice, gmina Lewin
Brzeski, woj. opolskie. Zleceniodawca: JD Trade Spółka z o.o. Opole.
32. Operat szacunkowy określający wartość rynkową odkrywkowego zakładu górniczego działającego pod nazwą SARAH I,
położonego na gruntach oznaczonych jako działki 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 74, 75, 77/4, 254/1,
254/2, 256, 257, AM-1, obręb Gola Grodkowska oraz na gruntach o numerach ewidencyjnych: 12, 13, 36/2, 358, AM-1 i
AM-2, obręb Żelazna, wszystkie położone w gminie Grodków, woj. opolskie. Zleceniodawca: JD Trade Spółka z o.o.
Opole.
33. Operat szacunkowy dotyczący wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych nad złożami:
- granitu „Gębczyce" stanowiące działki gruntu nr 302/1, 303 i 329 obręb Gębczyce w gminie Strzelin powiatu
strzelińskiego,
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- gnejsu „Pomianów" stanowiące działki gruntu nr 130 i 132 oraz 131,133/1 i 221 obręb Pomianów górny w gminie
Kamieniec Ząbkowicki powiatu ząbkowickiego,
- gnejsu w Mrokocinie stanowiące działki gruntu nr 2/1 oraz 1/1 i 75 obręb Mrokocin w gminie Kamieniec Ząbkowicki
powiatu ząbkowickiego,
- bazaltu „Targowica” stanowiącą działkę gruntu nr 95/4 w gminie Ciepłowody powiatu ząbkowickiego,
- gnejsu „ Doboszowice” stanowiące działki gruntu nr 525, 531/3, 531/6 i 531/8, w gminie Kamieniec Ząbkowicki powiatu
ząbkowickiego,
wg stanu ww. nieruchomości na dzień 23.04.2003 r. dla potrzeb postępowania prowadzonego przez Urząd Kontroli
Skarbowej we Wrocławiu.
34. Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej jednorazowego odszkodowania z tytułu utraty części dochodu z zasobów
operatywnych złoża glin ceramicznych Chwalimierz II, uwięzionych w filarze ochronnym inwestycji liniowej tj. gazociągu
wysokiego ciśnienia DN 500 Taczalin-Radakowice, dla działek oznaczonych numerami 68/2, 71/2, 72 i 70 obręb
Chwalimierz, gmina Środa Śląska, województwo dolnośląskie, stanowiących własność RÖBEN Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy- Spółka Komandytowa.
35. Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki (według stanu na
dzień 18.03.2009r.) 3/17, 3/2, 3/7, 3/11, 3/18, 3/19, 3/20 AM-33 oraz działki 3/3, 3/4 AM-39, częściowo zalegające nad
złożem kopaliny - o łącznej powierzchni 78,554 ha, zlokalizowanych w miejscowości Strzelin, gmina Strzelin, woj.
dolnośląskie, ul. Kamienna 10A.
36. Operat szacunkowy określający wartość rynkową odkrywkowego zakładu górniczego pod nazwą SJENIT S.A. położonego
Gumin 18, Niemcza, woj. dolnośląskie. Zleceniodawca: PGP Bazalt S.A. w Wilkowie.
37. Operat szacunkowy określający wartość inwestycyjną nieruchomości stanowiącej Kopalnię Piaskowca Radków Spółka
z o.o. ze złożami piaskowca zlokalizowanymi w miejscowości Radków oraz Karłów, powiat kłodzki, województwo
dolnośląskie. Zamawiający: Borowskie Kopalnie Granitu Spółka z o.o.
38. Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych przemysłowych, położonych nad złożami
węgla brunatnego, oznaczonych jako:
- działki gruntu nr 12/14 o pow. 0,0672 ha (zabudowana budynkiem gospodarczym), nr 12/15 o pow. 0,0326 ha
(zabudowana budynkiem gospodarczym), obręb 0008 Białopole, gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki,
- działki gruntu nr 12/12 o pow. 0,0620 ha, nr 12/16 o pow. 0,0214 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym), obręb
0008 Białopole, gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki,
- działki gruntu nr 13/1 o pow.3,6200 ha, nr 15/6 o pow. 1,4200 ha,,AM-1, obręb 0008 Białopole, gmina Bogatynia,
powiat zgorzelecki, dla potrzeb negocjacji z KWB Turów.
39. Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej nad złożem dolomitów trasowych
„ Ujków Stary” w Bolesławiu, gmina Bolesław, powiat olkuski, woj. małopolskie. Zleceniodawca: BOLOIL S.A.
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40. Operat szacunkowy wartości rynkowej nieruchomości gruntowej rolnej, niezabudowanej, znajdującej się w obrębie
granic złoża kruszywa naturalnego „Bystrzyca Oławska” , położonej w obrębie Bystrzyca, gmina Oława,
województwo dolnośląskie, obejmująca działkę nr 977/1, AM-2, o pow. 1,16 ha.
41. Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki (według stanu na
dzień 12.12.2011r.) 105, 106/3, 518, 132, 108, 106/4, 106/2, 106/1, 103, wszystkie obręb Grzędy, działki 290/4, 307/1,
obręb Borówno oraz działki nr 474/3 i 37 obręb Czarny Bór, gmina Czarny Bór, woj. dolnośląskie, dla potrzeb ustalenia
wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w myśl art. 77 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zleceniodawca: Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze.
42. Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka (według stanu na dzień
01.09.2007 oraz 01.01.2008r.) 229, AM – 2, obręb Michałowice częściowo zalegające nad złożem czerwonego granitu o
łącznej powierzchni 5,62 ha, zlokalizowanej w miejscowości Piechowice, gmina Piechowice, powiat Jelenia Góra,
województwo dolnośląskie. Zleceniodawca: JP Granit Sp. z o.o.
43. Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki (według stanu
sprzed dnia 27.07.2008 oraz po tej dacie) 64/3 i 70, AM-1, zalegających nad złożem piasków i żwirów Lewin Brzeski
Stroszowice o łącznej powierzchni 2,58 ha, zlokalizowanych w miejscowości Stroszowice, gmina Lewin Brzeski, woj.
dolnośląskie. Zamawiający: Gmina Lewin Brzeski.
44. Operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rolantowicach
(powiat wrocławski, woj. dolnośląskie) oznaczonej jako działka nr 189, AM-1, obręb Rolantowice.
45. Operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej z częścią składową w
postaci złoża kruszywa naturalnego „Krzyżanki”, położonej w Rychnowy (powiat człuchowski, woj. pomorskie)
oznaczonej jako działki nr 418/31, 418/32, 418/42, 418/43, AM-2, obręb 0018 Rychnowy.
45. Operat szacunkowy określający wartość rynkową przedsiębiorstwa „Borowskie Kopalnie Granitu” Spółka z o.o. z/s w
Borowie. Zlecający: Borowskie Kopalnie Granitu Spółka z o. o
Operat szacunkowy, określający wartość inwestycyjną kopalni gabra i diabazu, jaką zamierza uruchomić spółka BKG
46
Diabaz Dębówka Spółka z o.o. zlokalizowaną w miejscowości Dębówce, gmina Nowa Ruda, powiat kłodzki, województwo
.
dolnośląskie. Zlecający: Borowskie Kopalnie Granitu Spółka z o.o.
Operat szacunkowy określający wartość rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa górniczego Grabinex Sp. z o. o.
47. w postaci odkrywkowego zakładu górniczego – kopalnia granitu Grabina wraz z zakładem przeróbczym, położonym w
Strzegomiu przy ulicy Kopalnianej 13, na terenie województwa dolnośląskiego. Zlecający: BAA Polska Spółka z o.o.
48. Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 188/2, 189/2,
193, 195/5 położonych w Frywałdzie, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, o powierzchni całkowitej 2,0485 ha, wg
stanu na dzień 15.06.2012 rok. Operat sporządzany dla potrzeb ustalenia należności z tytułu wyłączenia ww. gruntu z
produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121 z 2004
roku, poz. 1266 z późn. zmianami. Zleceniodawca: Kopalnie Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach.
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49.

50.

51.

52.

Operat szacunkowy określający wartość inwestycyjną Kopalnie Piaskowca Radków Spółka z o.o. ze złożami piaskowca,
zlokalizowaną w miejscowości Radków oraz Karłów, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Praca sporządzona na
potrzeby Zamawiającego, jako dokument o charakterze doradczym przy podejmowaniu decyzji z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwem. Zamawiający: Borowskie Kopalnie Granitu Spółka z o.o.
Opinia określająca wartość rynkową nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 404/1,
404/2 i 404/3 AM-8 o powierzchni łącznej 12,12 ha, położonych we wsi Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie,
znajdujących się nad złożem kruszywa naturalnego i surowca ilastego Baranów I wg stanu nieruchomości na dzień
28.03.2000 r. oraz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr618, 619, 622, 624, 625,
628, 629, 645 AM-8 o powierzchni łącznej 21,90 ha położonych we wsi Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie,
znajdujących się nad złożem kruszywa naturalnego i surowca ilastego Baranów II wg stanu nieruchomości na dzień
27.01.2000 r. Opinia sporządzona dla potrzeb postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Warszawa
Praga, sygn. akt V K 114/11.
Operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ew.
nr 377/4, 557/4, 565/2 obręb Złotniki, jedn. ew. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. krakowski, woj. małopolskie wraz z ich
częścią składową w postaci złoża kruszywa naturalnego Złotniki – Łaźnia. Zlecający: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce.
Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości nad złożem kopaliny „Gorce”, położonej w miejscowości
Boguszów - Gorce (gmina Boguszów - Gorce, powiat wałbrzyski, woj. dolnośląskie) oznaczonych jako działki nr : 15, 46,
66, 67, 68, 69, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 106, 107, 116 ; obręb 0005 Stary Lesieniec. Zleceniodawca: Gmina
Boguszów Gorce.
Operat szacunkowy określający wartość rynkową części nieruchomości gruntowej – działki nr 1191 położonej
w Braszowicach, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki. Wycena sporządzana dla potrzeb pomniejszenia

53. należności z tytułu wyłączenia ww. gruntu z produkcji leśnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o

współautor

2013

współautor

2013

współautor

2013

współautor

2014

współautor

2014

współautor

2014

współautor

2014

ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1205 z późn. zmianami).
Zleceniodawca: Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Spółka z o.o. (grupa Basalt AG).
Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z częścią składową tej nieruchomości w
postaci złoża kopaliny „Skawce”, położonej w miejscowości Skawce, gmina Mucharz, pow. wadowicki, woj. małopolskie
oznaczonych jako działki nr: 854/2, 890/45, 890/52, 890/50, 890/51, 890/43, 877/7, 877/11, 855/11, 889/9, 889/10,
890/47, 890/48, 890/49, 888/26, 888/28, 888/30, 888/40, 88832, 888/36, 888/38, 890/26, 877/9, 888/51, 855/12,
54.
889/5, 889/6, 889/7, 889/8, 890/35, 890/36, 890/37, 890/40, 890/41, 890/11, obręb 0004 Skawce, o łącznej powierzchni
9,4748 ha. Wycena sporządzana dla potrzeb ewentualnego postępowania wywłaszczeniowego, jakie może zostać
rozpoczęte przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie. Zleceniodawca: Polski Kamień Naturalny
Mucharz-Skawce Spółka z o.o. z/s w Ślęszowicach.
55. Operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Osielcu,
składających się ze 156 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 59,6913 ha, dla których Sąd Rejonowy w
Wadowicach – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Suchej Beskidzkiej, prowadzi księgi wieczyste o numerach:

7

KR1B/00023114/0; KR1B/00044070/2; KR1B/00059908/4; KR1B/00033503/7 ; KR1B/00059907/7; KR1B/00050275/4;
KR1B/00057298/0, wg stanu na dzień 9.10.2014 rok. Wycena obejmuje nieruchomości nad złożem piaskowca „Osielec” i
jest sporządzona dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla Zakładów

Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A. z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, woj.
świętokrzyskie. Praca wykonana w zespole autorskim na zlecenie GME Consulting Ryszard Myszka.
Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości nad złożem kopaliny „Jerzmanowice”, położonych w
miejscowości Jerzmanowice (gmina Chojnów, pow. legnicki, woj. dolnośląskie) oznaczonych jako działki
56. nr: 99/2, 103/3, 397/2, 403/4, 403/6, 403/7, 403/8, 403/9, 403/10, 403/11, 403/12, 403/13, 403/14, 403/15, 403/16;
arkusz 2, obręb 0009 Jerzmanowice. Zleceniodawca: Kopalnia Kruszyw Rokitki Spółka z o.o., Rokitki 18, 59-225
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Chojnów.
Opinia określająca wartość rynkową nieruchomości gruntowej (wraz ze znajdującym się na niej złożem piasku i z
uwzględnieniem możliwości składowania odpadów)położonej w Stanowicach składającej się z działek o numerach
388/10 i 387 wg stanu nieruchomości na dzień 15 lipca 2008 r. i wg poziomu cen z dnia sporządzenia opinii oraz
57. ustalająca: ilość wydobytej kopaliny, koszty jej wydobycia oraz dochód osiągnięty z tytułu wydobycia oraz składowania
odpadów przez uczestnika za okres od dnia 16 lipca 2008 r. do chwili sporządzenia opinii.
Opinia jest sporządzona dla potrzeb postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, sygn. akt I
Ns 1082/08.
Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boguszów Gorce (gmina Boguszów - Gorce, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie) oznaczonych jako działki nr : 15, 46,
58.
106, 116; obręb 0005 Stary Lesieniec. Wycena dotyczy w części nieruchomości położonych nad złożem porfiru.
Zleceniodawca: Gmina Boguszów Gorce.
Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej – części działki nr 376, A-1, obręb 0004
Czerwieńczyce, gmina Nowa Ruda powiat kłodzki. Wycena sporządzana dla potrzeb pomniejszenia należności z tytułu
59. wyłączenia ww. gruntu z produkcji leśnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów

rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1205 z późn. zmianami). Zleceniodawca: BKG Diabaz
Dębówka Spółka z o.o.
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Lp.

TYTUŁ OPRACOWANIA

Rola składającego
oświadczenie
Data
w wykonanej
realizacji#
pracy*

POZOSTAŁE OPRACOWANIA I WYCENY
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Rozpoznanie złóż kruszywa naturalnego pod katem przydatności do produkcji betonu towarowego
w województwach: opolskim i olsztyńskim
Wycena wartości maszyn wiertniczych Kopalni Melafiru w Czarnym Borze
Określenie wielkości czynszu dzierżawnego od gruntów nad złożem piasków szklarskich „Osiecznica”
Określenie wartości rynkowych maszyn dla górnictwa odkrywkowego CAT Bergera Monnoyeur Sp. z o.o.
Określenie wartości rynkowych maszyn dla górnictwa odkrywkowego w JP Granit Strzelin Sp. z o.o.
Określenie wartości rynkowych maszyn dla górnictwa odkrywkowego w JP Granit Strzelin Sp. z o.o.
Opracowanie strategii ma lata 2008-2013 dla Spółki „Pri Bazalt” w Rębiszowie
Opinia dla Prokuratury Okręgowej w Koninie nt. umów sprzedaży kopalin towarzyszących w postaci
piasku, żwiru i iłów w latach 2004-2005 zawartych przez KWB Adamów z firmą „Drog-Bud” w Koninie
Opinia na temat wysokości czynszu dzierżawnego gruntu leśnego ze złożem amfibolitu i migmatytu
położonego w Piławie Górnej – praca zespołowa wspólnie z SIGMA CAPITAL – Spółka Partnerska
Rzeczoznawców Majątkowych.
Analiza uwarunkowań formalno-prawnych związanych z kopalnią sjenitu „Kośmin” w aspekcie jej
sprzedaży na wolnym rynku – Zleceniodawca: Sjenit S.A. / Chemia Polska S.A.
Analiza uwarunkowań formalno-prawnych związanych z kopalnią bazaltu „Pri-Bazalt” S.A. w aspekcie jej
sprzedaży na wolnym rynku – Zleceniodawca: PRI Bazalt S.A. / Chemia Polska S.A.
Opinia na temat wysokości ewentualnego odszkodowania z tytułu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla złoża skalenia „Karpniki”, położonej w Karpnikach gmina
Mysłakowice. Zleceniodawca: Gmina Mysłakowice.
Wycena wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami zakładu przeróbki
kamienia firmy MORSTONE, położonych w Strzegomiu, obręb Grabina 5, dla aktualnego sposobu
wykorzystania. Zleceniodawca: EUROVIA POLSKA S.A.
Wycena wartości rynkowej gruntu pod wytwórnię mas asfaltobetonowych w miejscowości Miękinia.
Wycena wartości rynkowej gruntu pod wytwórnię mas asfaltobetonowych w miejscowości Kostomłoty.
Zleceniodawca: BISEK ASFALT MICHAŁ BISEK.
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15. Opinia na temat wartości projektowanej kopalni granitu na działce nr 16, w Strzegomiu, powiat świdnicki,

gmina Strzegom, woj. dolnośląskie.
16. Określenie wartości budowli znajdujących się w posiadaniu P.U.T. „Kopalnia Złota” Sp. z o.o. w Złotym
Stoku, tj. poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych, które służą prowadzeniu działalności turystycznogospodarczej. Praca wykonana w Zespole Rzeczoznawców NOT Wrocław.
17.

Operat szacunkowy wartości rynkowej działek położonych we wsi Rogoźnica, gmina Strzegom stanowiących
własność PKP, w części objętych umową dzierżawy na potrzeby prowadzenia załadunku kruszyw łamanych przez
firmę BERGER. Zleceniodawca : DOLKOM Spółka z o.o..
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18. Opinia na temat wartości inwestycyjnej kopalni łupka kwarcytowego położonej w Jegłowej na działkach

19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.

nr 291, 325, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4 o powierzchni łącznej 6,4 ha oraz w miejscowości Krzywina na
działkach nr 17/1, 15/2, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 9/2, 11/1, 11/2, 17/2, 17/3, 21, 12, 16, 14/2, 18/1 o
powierzchni łącznej 37,46 ha gmina Przeworno, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie.
Opinia określająca wartość stawki rynkowej czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej Lasowie,
stanowiącej działkę gruntu 192/25 (obręb Lasów, AM-1) o pow. 27,1124 ha, położonej nad złożem
kruszywa naturalnego „Lasów –Żarka Północ”, będącej współwłasnością Małgorzaty Sołtys i Józefa
Sołtysa, objętą księgą wieczystą prowadzoną przez SR w Zgorzelcu o numerze JG1Z/0035829/2 –
obliczonej łącznie dla całej nieruchomości oraz w przeliczeniu na 1 m2. Praca zespołu biegłych dla Sądu
Rejonowego w Zgorzelcu.
Opinia na temat wartości inwestycyjnej projektowanej kopalni położonej w miejscowości Lipa, gmina
Bolków, powiat jaworski, woj. dolnośląskie. Zleceniodawca: Quality Spółka z o.o.
Obliczenie wartości hałdy poeksploatacyjnej ze złoża „Pielgrzymka”, woj. dolnośląskie.
Opinia określająca wartość kruszywa wydobytego z uwzględnieniem kosztów jego wydobycia na
nieruchomości, dla której SD Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą KW 24417, położonej w
obrębie Rakowo Piskie gm. Pisz. Opinia sporządzona na zlecenie Sądu Rejonowego, I Wydział Cywilny w
Piszu.
Opinia na temat wartości rynkowej hałd produktów gotowych frakcji 0/5 mm nienormowe, 0/5 mm
( wysiewka) oraz 5/25 mm ( kliniec) wg stanu bilansu na dzień 31.05.2010r. Zleceniodawca: PRI Bazalt
S.A.
Opinia na temat wartości projektowanej kopalni położonej w Strzegomiu na działkach nr 1 i 5/1
o
powierzchni łącznej 13,8546 ha, gmina Strzegom, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.
Opinia na temat wartości rynkowej projektowanej kopalni położonej w Strzegomiu na działkach nr 27/1
i 6/34 o powierzchni łącznej 13,3713 ha, gmina Strzegom, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.
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26. Opinia w sprawie wartości rynkowej niewydobytej kopaliny ( piasek i żwir) ze złoża „Mrzezino II” gmina
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.
38.

Puck, dla potrzeb postępowania sądowego przez Sądem Okręgowym w Gdańsku.
Wycena wartości rynkowej wiertnicy TITON
Operat szacunkowy wartości ładowarki kołowej CAT 980 G BH 992.Zleceniodawca: JP Granit Sp. z o.o.
Opinia dotycząca wartości rezydualnej nieruchomości gruntowych po zakończonej eksploatacji,
oznaczonych jako działki (według stanu na dzień 15.11.2012r.) 182/10.190/5, 194/13, 194/15, 182/8,
219/5, 225/6, 182/9, 201/5, 188/17, 188/18, 228/4, 228/5, wszystkie obręb 0004 Grudza, gmina Mirsk
oraz działki12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 10, 11/4, 11/6, 11/2, 12/5, 11/3, wszystkie obręb Spalona, Gmina
Kunice, woj. dolnośląskie. Zleceniodawca: Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze Spółka z o.o.
Operat szacunkowy wartości żurawia masztowego Derrick 30t. Zleceniodawca: JP Granit Spółka z o.o.
Opinia na temat zasad sporządzania wycen nieruchomości ze złożami kopalin dla KOSD Niemodlin.
Opinia na temat zasad sporządzania wycen nieruchomości związanymi z instalacjami przesyłowymi.
Zleceniodawca: Kancelaria Adwokacka Lang i Wspólnicy Spółka z o.o. S.K.
Wycena wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej wytwórnią mas asfaltobetonowych.
Zleceniodawca: Bisek-asfalt Michał Bisek.
Wycena mienia zabużańskiego - operat szacunkowy wartości nieruchomości pozostawionej poza
granicami obecnej RP w miejscowości Kamionka Wielka, województwo stanisławowskie, obecnie
Ukraina, dla potrzeb wystąpienia do Wojewody Dolnośląskiego o decyzję dotyczącą prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Zleceniodawca: Marian Humeniuk.
Wycena dotycząca określenia wartości odtworzeniowej (godziwej) części środków technicznych w postaci
instalacji kanalizacyjnej deszczowej miasta Wrocławia, województwo dolnośląskie. Współpraca z NOT
o/Wrocław oraz Politechniką Wrocławską na zlecenie ZZM/ Gminy Wrocław.
Operat szacunkowy określający wartość rynkową udziałów w Spółce G.A.M. Kluczowa
Spółka z o.o. z siedzibą w Strzelinie, , ul. Wrocławska 37A/2,57-100 Strzelin, województwo dolnośląskie.
Zleceniodawca: Komornik Sądowy Robert Kapica.
Operat szacunkowy określający wartość rynkową udziałów w Spółce „KRUSZ-TECH” spółka z o.o. z
siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Maciejowska 7C,58-508 Jelenia Góra, województwo dolnośląskie.
Zleceniodawca: Krusz-Tech Spółka z o.o.
Opinia na temat średniego rynkowego kosztu wywozu nasypów gruzowo-ziemnych w ilości ok.7 429 ton,
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39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.

46.

47.

48.
49.

zalegającego na działce nr 3/1 obręb Opatowice, ul. Opatowicka 57 na składowisko odpadów
komunalnych wg stanu na dzień 29.07.2013r. Praca sporządzona na potrzeby postępowania sądowego.
Zleceniodawca: Andrzej Stępkowski.
Opinia o wartości inwestycyjnej złoża sjenitu „Przedborowa”. Zleceniodawca: Krusz-Tech Spółka z o.o.
Opinia o wartości hałdy pokutniczej w Siechnicach. Praca wykonana w Zespole Rzeczoznawców NOT.
Wycena maszyn mobilnych pracujących na kopalni gnejsu Doboszowice. Zleceniodawca: Towarzystwo
Eksploatacji Surowców Mineralnych Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, Doboszowice 171, 57230 Kamieniec Ząbkowicki.
Opinia określająca wielkość utraconego zysku z tytułu ograniczenia stosowaniu materiału wybuchowego
do urobienia calizny skalnej kopalni wapienia i łupka serycytowego Kapella II w latach 2010 – 2013.
Zleceniodawca: Borowskie Kopalnie Granitu Spółka z o.o.
Wycena wartości rynkowej wiertnicy samojezdnej DP 1100 Sandvik. Rok produkcji 2011. Zleceniodawca:
Explo Spółka z o.o.
Wycena wartości rynkowej wiertnicy samojezdnej ROC L6 (25) Atlas Copco. Rok produkcji 2011.
Zleceniodawca: Explo Spółka z o.o.
Wycena ddotycząca określenia wartości odtworzeniowej (godziwej) części środków technicznych
w postaci części instalacji kanalizacyjnej deszczowej miasta Wrocławia, województwo dolnośląskie.
Zleceniodawca: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
Wycena mienia zabużańskiego - operat szacunkowy wartości nieruchomości pozostawionej poza
granicami obecnej RP, określający wartość rynkową nieruchomości położonej w miejscowości Sadzawki,
gmina Krasne, powiat Skałat, dawne województwo tarnopolskie, pozostawionej poza obecnymi granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, przez Gargasza Adama dla potrzeb wystąpienia do Wojewody Dolnośląskiego o
decyzję dotyczącą prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W skład nieruchomości wchodziło m.in.,. złoże wapienia.
Zleceniodawca: Adam Gargasz.
Opinia uzupełniająca do opinii z sierpnia 2013 nt. wartości hałdy pohutniczej w Siechnicach
w latach 2009-2013. Zleceniodawca: Gmina Siechnice.
Operat szacunkowy wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Biskupicach 31a
k/Sycowa, oznaczonej jako działka 178/2, AM-1, obręb 0001 Biskupice o pow. 7 333m 2. Praca wykonana
w Zespole Rzeczoznawców NOT. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi AMEBA
Adam Kopyra, ul. Oleśnicka 11F, 56-500 Syców, woj. dolnośląskie.
Wycena wartości spycharki TD 20M na kopalni gnejsu Doboszowice. Zleceniodawca: Towarzystwo
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50.

51.
52.

53.

Eksploatacji Surowców Mineralnych Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, Doboszowice 171, 57230 Kamieniec Ząbkowicki.
Opinia określająca wartość altany ogrodowej, posadowionej na działce nr 20
o pow. 256m2 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej , na gruncie pozostającym we władaniu PZD „Bajki”, ul.
Borowska 133, 50-959 Wrocław, województwo dolnośląskie. Wycena sporządzana dla potrzeb
ubezpieczenia oraz ewentualnego odszkodowania w przypadku wywłaszczenia z terenu ogródków
działkowych. Zleceniodawca: Władysław Świątkowski.
Określenie wartości budowli znajdujących się w posiadaniu P.U.T. „Kopalnia Złota” Sp. z o.o. tj.
poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej- turystycznej.
Praca wykonana w Zespole Rzeczoznawców NOT. Zleceniodawca: Gmina Złoty Stok.
Opinia w sprawie zasad wyceny nieruchomości położonych nad złożami kopalin. Zamawiający: Magnezyty
Grochów S.A.
Opinia określająca wartość rampy rozładunkowej, posadowionej na działce nr 43/14, AM-27, o pow.
1092m2 we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza/Łaciarskiej, obręb Stare Miasto, objętej księgą wieczystą nr
WR1K/00033761/2. Praca wykonana w Zespole Rzeczoznawców NOT. Zleceniodawca: Agencja Rozwoju
Przemysłu S.A. Warszawa.
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