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 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
 

Opis nieruchomości 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana 
o powierzchni 4,5800 ha, położona we wsi Kalinowice Górne. 
 

Oznaczenie według ewidencji gruntów: dz. nr 35/1, 35/2, 35/3, AM-2, 
obręb Kalinowice Górne, jednostka ewidencyjna Ziębice – obszar wiejski, 
powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie. 
 

Dla nieruchomości urządzone są księgi wieczyste nr SW1Z/00062310/9 
i SW1Z/00062311/6, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach 
Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych. 
 

Wyceniana nieruchomość stanowi teren zabytkowego założenia pałacowo-
parkowego. Położony jest on w północnej części wsi przy drodze 
powiatowej. Zespół dworski tworzy zwarty kompleks złożony z dworu, 
budynków folwarcznych i parku z dwoma stawami. Dwór jest budynkiem 
wolnostojącym frontem zwróconym na północny-wschód – w kierunku 
folwarku. Przed nim rozciąga się rozległym trawiasty dziedziniec 
gospodarczy.    
 

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość brak jest 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Gmina posiada sporządzone Studium Uwarunkowań i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ziębice. W dokumencie tym, 
wyceniana nieruchomość położona jest na terenie objętym ochroną 
konserwatorską w obszarze osadniczym o preferowanej funkcji 
turystyczno-agroturystycznej i rolniczej. 
Decyzją z dnia 8 października 1966 roku do rejestru zabytków 
województwa wałbrzyskiego pod nr 1841 został wpisany pałac 
w Kalinowicach Górnych. 
Decyzją z dnia 16 czerwca 1997 roku do rejestru zabytków województwa 
wałbrzyskiego pod nr 1580/W zostało wpisane założenie podworskie w 
Kalinowicach Górnych.  
 

Zakres wyceny obejmuje wycenę wartości rynkowej ww. nieruchomości 
gruntowej zabudowanej. 

 

Cel wyceny 
Określenie wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w 
trybie postępowania upadłościowego. 

 

Oszacowana wartość 
rynkowa 

323 000 zł  
 
słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych   

 

Autor operatu Łukasz Kaluska 

 

Data sporządzenia operatu 10 kwietnia 2014 r. 
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1. Przedmiot i zakres wyceny 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 4,5800 ha, 
położona we wsi Kalinowice Górne. 
 
Oznaczenie według ewidencji gruntów: dz. nr 35/1, 35/2, 35/3, AM-2, obręb Kalinowice 
Górne, jednostka ewidencyjna Ziębice – obszar wiejski, powiat ząbkowicki, województwo 
dolnośląskie. 
 
Dla nieruchomości urządzone są księgi wieczyste nr SW1Z/00062310/9 i SW1Z/00062311/6, 
prowadzone przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych. 
 
Wyceniana nieruchomość stanowi teren zabytkowego założenia pałacowo-parkowego. 
Położony jest on w północnej części wsi przy drodze asfaltowej. Zespół dworski tworzy 
zwarty kompleks złożony z dworu, budynków folwarcznych i parku z dwoma stawami. Dwór 
jest budynkiem wolnostojącym frontem zwróconym na północny-wschód – w kierunku 
folwarku. Przed nim rozciąga się rozległym trawiasty dziedziniec gospodarczy.    
 
Zakres wyceny obejmuje wycenę wartości rynkowej ww. nieruchomości gruntowej 
zabudowanej. 
 
 

2. Cel wyceny 

Wycenę sporządzono dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w trybie postępowania 
upadłościowego. 
 
 

3. Podstawy opracowania operatu szacunkowego 

Podstawa formalna 

Zamawiającym wycenę jest A.S.M. Hotele Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Jęczmienna 10/7, 53-507 
Wrocław. Podstawę formalną wyceny stanowi umowa o sporządzenie operatu 
szacunkowego zawarta w dniu 7 marca 2014 roku, pomiędzy Zamawiającym wycenę 
a autorem niniejszego operatu szacunkowego.  
 

Podstawy materialno-prawne 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 
z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: 
Dz.U. Nr 175, poz. 1361 z 2009 r. z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 
Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późniejszymi zmianami). 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 
z późniejszymi zmianami). 

 
Podstawy metodologiczne 

• Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer, System i procedury szacowania nieruchomości, 
ZCO, Zielona Góra 2001. 

• Ewa Kucharska-Stasiak, Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa 2000. 
• Mieczysław Prystupa, Wycena mienia – poradnik menedżera, CIM, Warszawa 2000. 
• Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. 
 

Źródła danych merytorycznych 

• Księga wieczysta SW1Z/00062310/9. 
• Księga wieczysta SW1Z/00062311/6. 
• Wypisy z rejestru gruntów z dnia 08.04.2014 r. 
• Wypis z kartoteki budynków z dnia 08.04.2014 r. 
• Wyrys z mapy ewidencyjnej z dnia 08.04.2014 r.. 
• Decyzja z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 

zabytków. 
• Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. 
• Ewidencja parków zabytkowych województwa wałbrzyskiego. 
• Projekt zabezpieczenia wraz z orzeczeniem technicznym pałacu w Kalinowicach 

Górnych. 
• Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ziębice 

przyjęte Uchwałą nr XXXII/231/01 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 kwietnia 2001 
roku. 

• Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych  
w III kwartale 2013 r., Ministerstwo Finansów, nr 1/2014. 

• Informacje uzyskane drogą samodzielnego gromadzenia danych. 
 

Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego 

Data sporządzenia wyceny:                 10.04.2014 r. 
Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:             10.04.2014 r. 
Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny:      

 stan prawny:                   08.04.2014 r. 

 stan techniczno-użytkowy:                07.03.2014 r. 
Data dokonania oględzin:                     07.03.2014 r. 
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4. Stan prawny przedmiotu wyceny 

Stan prawny 

Dla nieruchomości urządzone są księgi wieczyste nr SW1Z/00062310/9 i SW1Z/00062311/6, 
prowadzone przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych. Stan 
prawny ustalono na podstawie ww. ksiąg wieczystych według stanu na dzień 08.04.2014 r. 
oraz innych dokumentów, o których mowa w p. 3.4 operatu szacunkowego. 
 
Wpisy w księdze wieczystej SW1Z/00062310/9 są następujące: 
 
Dział I-O: 
Położenie: 
• gmina: Ziębice, 
• miejscowość: Kalinowice Górne 
 
Działka ewidencyjna: 
• dz. nr 35/2, 
• dz. nr 35/3. 
 
Obszar: 4,5300 ha. 
 
Komentarz:  
• użytki rolne zabudowane, pastwiska trwałe, nieużytki wpisane do rej. zabytków woj. 

wałbrzyskiego pod nr 1841 i 1580/wł. 
 
Dział I-Sp: 
Brak wpisów. 
 
Dział II: 
Właściciel: 
• A.S.M. Hotele Sp. z o.o. we Wrocławiu. 
 
Dział III:  
Prawa, roszczenia, ograniczenia i ostrzeżenia: 
• inny wpis: nieruchomość opisana w dz. I O wpisana jest do rejestru zabytków woj. 

wałbrzyskiego pod numerem 1841 i 1580/wł po przeniesieniu z kw 50395, 
• inny wpis: ostrzeżenie, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach 

Śląskich Marek Kupść wszczął egzekucję z nieruchomości objętej niniejszą księgą 
wieczystą z wniosku wierzyciela Józefa Rokosz.  

 
Dział IV: 
Hipoteki: 
• hipoteka umowna: suma: 307 500 zł; wierzytelność: zabezpieczenie zwrotu zaliczki; 

stosunek prawny: przedwstępna umowa sprzedaży z dnia 25.05.2012 r. Rep. A 
5000/2012; wierzyciel hipoteczny: Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie. 
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Wpisy w księdze wieczystej SW1Z/00062311/6 są następujące: 
 
Dział I-O: 
Położenie: 
• miejscowość: Kalinowice Górne 
 
Działka ewidencyjna: 
• dz. nr 35/1, sposób korzystania: pastwiska trwałe; obszar: 0,0500 ha. 
 
Obszar: 0,0500 ha. 
 
Komentarz:  
• wpisana do rejestru zabytków woj. wałbrzyskiego pod nr 1841 i 1580/wł. 
 
Dział I-Sp: 
Brak wpisów. 
 
Dział II: 
Właściciel: 
• A.S.M. Hotele Sp. z o.o. we Wrocławiu. 
 
Dział III:  
Prawa, roszczenia, ograniczenia i ostrzeżenia: 
• inny wpis: nieruchomość opisana w dz. I O wpisana jest do rejestru zabytków woj. 

wałbrzyskiego pod numerem 1841 i 1580/wł po przeniesieniu z kw 48508 zgodnie z 
aktem notarialnym, 

• inny wpis: ostrzeżenie, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach 
Śląskich Marek Kupść wszczął egzekucję z nieruchomości objętej niniejszą księgą 
wieczystą z wniosku wierzyciela Józefa Rokosz.  

 
Dział IV: 
Hipoteki: 
• hipoteka umowna: suma: 307 500 zł; wierzytelność: zabezpieczenie zwrotu zaliczki; 

stosunek prawny: przedwstępna umowa sprzedaży z dnia 25.05.2012 r. Rep. A 
5000/2012; wierzyciel hipoteczny: Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie. 

 
 

Decyzją z dnia 8 października 1966 roku do rejestru zabytków województwa wałbrzyskiego 
pod nr 1841 został wpisany pałac w Kalinowicach Górnych. 
 
Decyzją z dnia 16 czerwca 1997 roku do rejestru zabytków województwa wałbrzyskiego pod 
nr 1580/W zostało wpisane założenie podworskie w Kalinowicach Górnych.  
W uzasadnieniu ww. decyzji napisano, że zespół zachował główne elementy kompozycyjne, 
charakterystyczne dla układów dworskich XIX wieku. Posiada wartości architektoniczne 
i dendrologiczne, ma znaczenie dla lokalnego układu krajobrazowego. 
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Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 08.04.2014 r.: 

 dz. nr 35/1, AM-2, obręb Kalinowice Górne, położenie: Kalinowice Górne, użytki: PsIV – 
pastwiska trwałe, powierzchna działki: 0,0500 ha, 

 dz. nr 35/2, AM-2, obręb Kalinowice Górne, położenie: Kalinowice Górne 47, użytki:  
B-PsIV – grunty rolne zabudowane, powierzchna działki: 0,0531 ha, 

 dz. nr 35/3, AM-2, obręb Kalinowice Górne, położenie: Kalinowice Górne 46, użytki:  
B-PsIV (2,1169 ha) – pastwiska trwałe, N (0,3500 ha) – nieużytki, PsIV (2,0100 ha) – 
pastwiska trwałe, powierzchna działki: 4,4769 ha, 

 
Zestawienie budynków zgodnie z wypisem z kartoteki budynków z dnia 08.04.2014 r.: 

 dz. nr 35/2 – funkcja budynku: budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla 
rolnictwa; liczba kondygnacji: 1; powierzchnia zabudowy: 98 m2, 

 dz. nr 35/2 – położenie: Kalinowice Górne 47; funkcja budynku: budynki mieszkalne; 
liczba kondygnacji: 1; powierzchnia zabudowy: 183 m2, 

 dz. nr 35/2 – funkcja budynku: budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla 
rolnictwa; liczba kondygnacji: 1; powierzchnia zabudowy: 54 m2, 

 dz. nr 35/3 – funkcja budynku: inne budynki niemieszkalne; liczba kondygnacji: 1; 
powierzchnia zabudowy: 310 m2, 

 dz. nr 35/3 – funkcja budynku: inne budynki niemieszkalne; liczba kondygnacji: 2; 
powierzchnia zabudowy: 65 m2, 

 dz. nr 35/3 – funkcja budynku: budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla 
rolnictwa; liczba kondygnacji: 2; powierzchnia zabudowy: 160 m2, 

 dz. nr 35/3 – funkcja budynku: budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla 
rolnictwa; liczba kondygnacji: 1; powierzchnia zabudowy: 180 m2, 

 dz. nr 35/3 – funkcja budynku: budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla 
rolnictwa; liczba kondygnacji: 1; powierzchnia zabudowy: 37 m2, 

 dz. nr 35/3 – funkcja budynku: budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla 
rolnictwa; liczba kondygnacji: 1; powierzchnia zabudowy: 937 m2. 
 

Dostęp do drogi publicznej: nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze powiatowej 
nr 3188D relacji Nowy Dwór – Kalinowice Dolne (dz. nr 54, objęta księgą wieczystą 
KW 6963). Dojazd realizowany jest jednak pośrednio przez działkę nr 37 (objętą księgą 
wieczystą SW1Z/00048508/0), której właścicielem jest osoba prywatna. Ze zgromadzonej 
dokumentacji wynika, że dostęp przez dz. nr 37 nie jest uregulowany prawnie. 
 

Przeznaczenie terenu 

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość brak jest obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Dla obszaru gminy sporządzone zostało Studium Uwarunkowań i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ziębice przyjęte Uchwałą nr XXXII/231/01 Rady 
Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 kwietnia 2001 roku. W dokumencie tym, wyceniana 
nieruchomość położona jest na terenie objętym ochroną konserwatorską w obszarze 
osadniczym o preferowanej funkcji turystyczno-agroturystycznej i rolniczej. Wyrys ze 
Studium został przedstawiony w części załącznikowej. 
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Lokalizacja, otoczenie i informacje ogólne 

Szacowana nieruchomość położona jest w województwie dolnośląskim, powiecie 
ząbkowickim, gminie Ziębice, w północnej części wsi Kalinowice Górne na północ od drogi 
powiatowej nr 3188D (relacji Nowy Dwór – Kalinowice Dolne), łączącej drogi wojewódzkie 
o numerach: 385 (Ziębice – Grodków) i nr 395 (Ziębice – Strzelin). 
 
Gmina Ziębice położona jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego, 
na Przedgórzu Sudeckim. Centrum gminy zajmuje Wysoczyzna Ziębicka (250-300 m n.p.m.), 
którą przecina dolina Oławy. W północnej części gminy znajduje się obszar chronionego 
krajobrazu, obejmujący fragment Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. 
 
Kalinowice powstały prawdopodobnie w początkach XIII w. jako wieś rycerska. Pierwszą 
wzmianką był edykt nadania wsi cystersom w 1219 r. przez Henryka Brodatego. W 1283 r. 
jako właściciel został wymieniany Jakob von Kunzendorf. Po nim posiadał ją Bernhard von 
Czauschwiz, który w 1472 sprzedał Kalinowice Heinzowi von Bischofshaimowi. Kolejnym 
właścicielem był starosta krajowy Nicolaus Colda von Zampach. Prawdopodobnie niedługo 
potem Kalinowice podzielone zostały na dwie posiadłości, zwane Kalinowicami Dolnymi 
i Górnymi, przy czym większe były te drugie. Miała je w posiadaniu rodzina von 
Sebottendorf, którą wymienia się m.in. w 1574 r. W 1577 r. Hans von Sebottendorf tę część 
wsi zastawił Konradowi von Seidlitz und Strüpchen, ale jeszcze w 1583 r. jako właścicielka 
Kalinowic Górnych występowała wdowa Anna von Bischoffshaim. W 1598 r. posiadaczem 
Kalinowic Górnych był Friedrich von Seidlitz. W tym samym roku wymienieni zostali jeszcze 
George v. Seidlitz i Nicolaus von Seidlitz und Dürrholz. W 1602 r. jako właściciel pojawił się 
Sigmund von Seidlitz. W 1630 r. Kalinowice Górne należały już do Barbary von Borschnitz, 
z domu von Seidlitz. Właściciele obu części zmienili się po wojnie 30. letniej, która przyniosła 
wsi zniszczenie. W latach 1657-1676 Kalinowice Dolne miał we władaniu Emanuel Türk von 
Nerishain, a w 1676 r. właścielem Kalinowic Górnych był Hans Georg Köhler von Mohrenfeld. 
W okresie 1681-1694 ta część należała do Karola Heinricha von Hoberga wymienianego 
jeszcze w 1712 r. Po nim przejął ją syn, a jego dzieci sprzedały Kalinowice Górne von 
Falksteinowi. Kalinowicami Dolnymi w 1701 r. władał Johann Friedrich von Gaba und Ribian. 
Wdowa po nim sprzedała je von Sebottendorfowi. W obu częściach wsi istniały folwarki.  
 
W 1726 r. obciążenia podatkowe z majątków w Kalinowicach Dolnych i Górnych szacowano 
odpowiednio na 349 i 423 talary. Do Kalinowic Dolnych należał też folwark Löwengut 
i Guhlin. Obciążenia chłopów z obu części szacowano na 371 i 551 talarów, a wymieniano 
jeszcze przy Kalinowicach Górnych część Acker z obciążenie miejscowych chłopów 
w wysokości 89 talarów. Potem Kalinowice Dolne posiadał von Waldau und Schonowiz, 
w 1749 r. królewski kapitan von Scholten, a w 1759 r. baron von Kittliz. W 1765 r. Kalinowice 
Dolne z Löwengut należały nadal do barona von Kittlitza. Ich wartość szacowano na 12 600 
talarów. Mieszkało tam 7 kmieci, 7 zagrodników i 6 chałupników, 12 wolnych ludzi 
i 1 rzemieślnik. Kalinowice Górne należały wówczas do von Falckensteina. Ich wartość 
oceniano na 11 450 talarów. Mieszkało tam 10 kmieci, 3 zagrodników i 4 chałupników, 
11 wolnych ludzi i 2 rzemieślników. Do tej części należał folwark Bramksch. Od 1763 r. 
Kalinowice Dolne były własnością Friedricha Wilhelma von Siegrotha. W 1784 r. były tu 
2 folwarki i 2 domy a mieszkało 7 kmieci, 19 zagrodników i 3 chałupników. Natomiast 
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Kalinowice Górne należały do Sophie Leopoldine von Hirsch z domu von Schickfus. Też były 
w nich 2 folwarki, dom i młyn wodny, a mieszkało 7 kmieci, 17 zagrodników i 6 chałupników.  
 
Podział na 2 części, traktowane już jako odrębne wsie, utrzymał się także w XIX w. W 1824 r. 
zbudowano nową szkołę. W 1825 r. Kalinowice Dolne stanowiły własność Augusta Stephana. 
Liczyły 52 domy, był folwark Löwengut i rozparcelowana część Wigancic. Specjalnością wsi 
było ogrodnictwo.  
Kalinowice Górne stanowiły własność Ernsta von Förstera. Liczyły 50 domów i folwark. Była 
tam szkoła ewangelicka z nauczycielem i wiatrak. Katoliccy mieszkańcy należeli do parafii 
w Wigancicach, a ewangeliccy w Ziębicach. W 1840 r. właścicielem Kalinowic Dolnych był 
Hausleutner. Ich wartość szacowano na 43 500 talarów. Były tu 52 domy i folwark. Wśród 
mieszkańców było 4 rzemieślników i 4 handlarzy. Kalinowice Górne należały do Ernsta von 
Förstera. Zlokalizowany był tu dwór z folwarkiem, w którym trzymano 600 merynosów, było 
również 59 domów i wiatrak. W szkole uczył organista z Wigancic. Szkoła dysponowała 
legatem w wysokości 1 300 talarów powiększanym do 1847 r. co roku o 50 talarów wpłaty 
rządowej. Wśród mieszkańców było 8 rzemieślników i 5 handlarzy. W 1870 r. właścicielem 
majątku w Kalinowicach Dolnych był kapitan w stanie spoczynku Hugo Sametzki. Majątek 
obejmował 1 156 morgów i przynosił roczny dochód w wysokości 2 104 talarów. Majątek 
w Kalinowicach Górnych należał do senatora z Raciborza Pyrkoscha. Dzierżawił go niejaki 
Scholz. Majątek obejmował 1 312 morgów i przynosił roczny dochód w wysokości 
2 375 talarów. Od 1903 r. Kalinowice Górne stanowiły własność rodziny cesarskiej. Była tu 
stadnina koni z największą krytą ujeżdżalnią koni na Dolnym Śląsku. Po wojnie rozebrana 
i spalona. 
 
Kalinowice stanowiły ośrodek produkcji rolnej z niewielkim zapleczem, m.in. powstała tu 
gorzelnia. Nie było żadnego zakładu przemysłowego, chociaż część mieszkańców pracowała 
w zakładach w Ziębicach. Po 1945 r. sytuacja wsi nie zmieniła się, chociaż Kalinowice Dolne 
zostały siedzibą gromadzką, nie miało to jednak większego wpływu na ich rozwój. 
W niektórych opracowaniach można spotkać informację, że w Kalinowicach Dolnych jest 
kościół, faktycznie jest on w Wigancicach, chociaż prawie na granicy obu wsi. W obu 
zespołach dworskich funkcjonowały gospodarstwa PGR, które doprowadziły je do częściowej 
ruiny. 
 
Kalinowice Górne zlokalizowane są ok. 60 km na południe od centrum Wrocławia, ok. 20 km 
na południe od centrum Strzelina, ok. 23 km na wschód od centrum Ząbkowic Śląskich oraz 
na północny-wschód od Kamieńca Ząbkowickiego oraz ok. 6 km na północ od centrum Ziębic 
(odległości drogowe). 
 
Odległość (drogowa) od Klasztoru Cystersów w Henrykowie wynosi ok. 5,5 km. 
 
Zespół pałacowo-folwarczny w Kalinowicach Górnych usytuowany jest na niewielkim 
wzniesieniu terenowym o rzędnej maksymalnej ok. 254,5 m n.p.m., górującym ok. 6-10 m 
nad sąsiadującą zabudową siedliska wiejskiego. Budynki zespołu rozplanowane są na bokach 
kwadratowego podwórza. Po stronie zachodniej znajduje się pałac, na północnym 
i wschodnim boku kwadratu – budynki gospodarcze, a od strony południowej usytuowany 
jest budynek mieszkalny. 
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Podwórze posiada nawierzchnię nieumocnioną, ziemną, pokrytą zielenią niezorganizowaną. 
Jedynie przy południowym skraju podwórza zachowany jest pas drogi o nawierzchni 
brukowanej z kamienia polnego i z nieregularnych ciosów kamiennych. 
 
Wyposażenie w sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa. Na terenie 
nieruchomości – od strony południowo-wschodniego narożnika podwórza – zlokalizowany 
jest dwukomorowy zbiornik na ścieki. 
 
Dojazd do zespołu pałacowo-folwarcznego odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej 
oznaczonej jako dz. nr 37, włączonej do asfaltowej drogi powiatowej relacji Nowy Dwór – 
Kalinowice Dolne (uwaga: stan prawny dostępu do drogi publicznej opisany został w pkt 4.1 
niniejszego operatu).  
 

Opis budynku pałacu 

Pałac klasycystyczny, prawdopodobnie zbudowany w 1827 r. przez Ernsta von Förstera. Do 
lat 90. XX wieku w tympanonie frontowym widniała data „1827”. Dwór został rozbudowany 
w 1885 r. o wieżę w stylu baroku francuskiego i taras frontowy przez ówczesnego właściciela 
Hermana Hahna. Początki pałacu sięgają jednak zapewne ok. 1600 r. Świadczyć o tym mogą 
pozostałości sklepień kolebkowych oraz krzyżowych nad piwnicami. 
 
Opis bryły, konstrukcji i układu funkcjonalnego budynku został sporządzony na podstawie 
karty ewidencyjnej obiektu, autorstwa Ewy Kicy (VIII.1998) oraz przeprowadzonych oględzin. 
 
Budynek pałacu założony jest na rzucie prostokąta, pozornie zryzalitowany na osi frontowej 
i tylnej, trzytraktowy. Klatka schodowa w tylnym trakcie (obecnie jedynie pozostałości części 
klatki pomiędzy piwnicami a parterem). Przy południowo-zachodnim narożniku prostokątna 
wieża. Przed frontem taras i schody zewnętrzne prowadzące do głównego wejścia. Wejście 
do piwnicy i wieży pod tarasem frontowym. Wejście do piwnic również w murze oporowym 
przy ścianie tylnej. 
 
Bryła budynku zwarta, jednokondygnacyjna, z poddaszem użytkowym, nakryta pierwotnie 
dachem naczółkowym (obecnie jedynie pozostałościami więźby). Na osi frontowej 
dwukondygnacyjny ryzalit nakryty dwuspadowym dachem (obecnie pozostałościami dachu) 
oraz kolumnowy podcień. Przed frontem taras na filarach. Obiekt w całości podpiwniczony. 
Ze względu na różnicę poziomów piwnice w trakcie tylnym są na wysokości parteru. Wieża 
czterokondygnacyjna, podpiwniczona, nakryta płaskim dachem z attyką. Od strony 
południowej tarasowa, dwukondygnacyjna dobudówka. 
 
Pierwotny układ funkcjonalny:  

 parter: wejście do niewielkiego holu, z którego był dostęp do dwóch frontowych 
pokojów; w tylnym trakcje zlokalizowany był korytarz skomunikowany z pozostałymi 
pomieszczeniami i klatką schodową, przy której usytuowane były schody do piwnicy; 
otwory w korytarzu – na schody i do bocznych pomieszczeń przesklepione półkoliście; 

 poddasze: powtarzało układ parteru (niedostępne już na etapie sporządzania karty 
ewidencyjnej); 
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 piwnica: całkowicie przesklepiona, pomieszczenia wysokie w układzie 3-traktowym. 
Na dzień oględzin nieruchomości brak większości stropów (poza częścią stropu nad piwnicą) 
oraz ścian wewnętrznych uniemożliwia odtworzenie układu funkcjonalnego. 
 
Opis konstrukcji, wykończeń i stanu budynku pałacu: 

 fundamenty wykonane w postaci ciągłych ław fundamentowych z kamienia i cegły – 
zmurszałe; powodują osiadanie ścian; 

 obiekt murowany z cegły ceramicznej z dodatkiem kamienia polnego, tynkowany; ściany 
zewnętrzne silnie skorodowane, widoczne liczne pęknięcia;  

 sklepienia i stropy: pierwotnie nad piwnicami  ceglane i kamienne sklepienia kolebkowe, 
żeglaste i krzyżowe; nad parterem i poddaszem stropy drewniane; na dzień oględzin 
pozostały jedynie częściowo stropy nad piwnicą; pozostałe zawalone; 

 więźba dachowa krokwiowa-płatwiowa, drewniana, pierwotnie pokryta dachówką 
karpiówką, a w części połaci tylnej – również eternitem falistym; według stanu na dzień 
oględzin: więźba zawalona, brak pokrycia dachówką; 

 schody zewnętrzne – wylewane, jednobiegowe; schody wewnętrzne – zawalone, 

 stolarka okienna – brak (pierwotnie okna skrzynkowe); 

 stolarka drzwiowa zewnętrzna – płytowa, wewnętrzna – brak; 

 posadzki: w piwnicach wylewka betonowa i klepisko, na tarasie frontowym płyty 
piaskowcowe i wylewka betonowa; 

 filary tarasu z granitu, kolumny portyku (dwie wewnętrzne) z piaskowca; 

 elewacje: frontowa 5-osiowa; w ryzalicie podcień kolumnowy zwieńczony płytką wnęką 
zamkniętą obniżonym łukiem; ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem (w którym była 
data „1827” i monogram właściciela); w podcieniu w bocznych ścianach nisze; otwórz 
wejściowy prostokątny, flankowany małymi, prostokątnymi oknami; taras na czterech 
granitowych filarach o kostkowych głowicach, pod nim wejście do wieży i piwnic; 
elewacja tylna (obecnie w większości ślepa) posiadała 7 okien; elewacja boczna 
(północna) 2- i 5-osiowa w szczycie; elewacja boczna (południowa) 4-osiowa; szczyty 
obramione masywnymi gzymsami; elewacje wieży 1-osiowe; parter i I p. boniowane 
poziomymi pasami; naroża wieży zaakcentowane boniowaniem, w dwóch dolnych 
kondygnacjach  o charakterze rustykalnym; attyka wieży i balustrada tarasu – pełne ze 
słupkami na narożach; gzyms kordonowy nad drugą kondygnacją i wieńczący; 

 instalacje: brak. 
 
Stan techniczny budynku oceniono jako zły. 
 
Powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa zostały ustalone na podstawie karty 
ewidencyjnej obiektu, autorstwa Ewy Kicy (VIII.1998). Dodatkowo wielkości powierzchni 
użytkowej kondygnacji piwnicy i parteru przyjęto na podstawie „Projektu zabezpieczenia 
wraz z orzeczeniem technicznym pałacu w Kalinowicach Górnych” autorstwa mgr inż. 
Mariana Górskiego. Ze względu na stan techniczny budynku przeprowadzenie obmiaru 
pomieszczeń w dniu oględzin nieruchomości nie było możliwe. 
 
Zgodnie z ww. opracowaniami: 

 powierzchnia zabudowy budynku pałacu wynosi 410,60 m2, 
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 powierzchnia użytkowa parteru wynosi 247,90 m2, 

 powierzchnia użytkowa poddasza nie została zwymiarowana ze względu na jego 
całkowite zdewastowanie grożące katastrofą budowlaną (źródło: „Projekt zabezpieczenia 
wraz z orzeczeniem technicznym pałacu w Kalinowicach Górnych” autorstwa mgr inż. 
Mariana Górskiego, rozdział „3.0. Opis aktualnego stanu technicznego budynku”, pkt 
„3.01 . Dane ogólne”), 

 powierzchnia użytkowa piwnicy wynosi 244,50 m2, 

 kubatura obiektu wynosi 4 121,60 m3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkice poszczególnych kondygnacji przedstawiono w części załącznikowej. 
 

Opis zabudowań folwarcznych 

Budynek mieszkalny 
 
Budynek dwukondygnacyjny, z nieużytkowym poddaszem, z dachem naczółkowym krytym 
dachówką karpiówką. Obiekt wzniesiony ok. połowy XIX w. 
 
W budynku wydzielono funkcjonalnie cztery mieszkania. Nie dokonano wydzielenia 
prawnego w rozumieniu ustawy o własności lokali. 
 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. Posadzki wykończone 
indywidualnie (płytki ceramiczne, panele podłogowe). Schody wewnętrzne wylewane, 
wykończone drewnem. Dach naczółkowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką 
karpiówką. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. Elewacja zewnętrzna wykończona 
zaprawą cementową (na znacznej części ubytki tynku). Okna drewniane, skrzynkowe. Drzwi 
drewniane, płycinowe. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną (obecnie 
nieczynna, nie podłączona do sieci kanalizacyjnej), kanalizacyjną.   
 
Stan techniczny budynku ocenia się jako słaby. Standard wykończeń poszczególnych 
pomieszczeń – średni.  
Parametry techniczne budynku: 

 powierzchnia zabudowy    183,00 m2   

 powierzchnia użytkowa    250,00 m2   
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Budynek garażu 
 
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z dachem jednospadowym krytym 
eternitem falistym. Obiekt zespolony narożnikiem z budynkiem mieszkalnym. 
 
Fundamenty kamienne. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej, 
częściowo drewniane. Elewacja zewnętrzna wykończona zaprawą cementową (pozostały 
jedynie pozostałości tynku). Okna drewniane. Wrota garażowe (szt. 2).   
 
Stan techniczny budynku ocenia się jako zły.  
 
Parametry techniczne budynku: 

 powierzchnia zabudowy       54,00 m2   

 powierzchnia użytkowa       42,00 m2   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budynek gospodarczy 
 
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym krytym 
częściowo eternitem falistym i częściowo papą.  
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Fundamenty kamienne. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. 
Komin murowany z cegły ceramicznej. Elewacja zewnętrzna nieotynkowana. Stolarka 
okienna – całkowicie zdewastowana i usunięta. Drzwi wejściowe drewniane.   
 
Stan techniczny budynku ocenia się jako zły.  
 
Parametry techniczne budynku: 

 powierzchnia zabudowy       98,00 m2   

 powierzchnia użytkowa       76,00 m2   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budynek stajni 
 
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z dachem naczółkowym krytym 
dachówką karpiówką.  
 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. Posadzki: klepisko. Dach 
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką karpiówką. Według stanu na dzień 
oględzin pozostała jedynie część ok. 1/3 dachu. Pozostała uległa zawaleniu. Pozostała część 
jest w stanie, który grozi katastrofą budowlaną. Tynki wewnętrzne – zaprawa cementowa (ze 
znacznymi ubytkami). Elewacja zewnętrzna wykończona zaprawą cementową (na znacznej 
części ubytki tynku). Stolarka okienna – wymontowana. Wrota – pozostałości wrót 
drewnianych, nie nadające się do użytku.   
 
Stan techniczny budynku ocenia się jako zły.  
 
Parametry techniczne budynku: 

 powierzchnia zabudowy    937,00 m2   

 powierzchnia użytkowa    777,00 m2   
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Budynek gospodarczy 
 
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z trudną do odtworzenia formą dachu.  
 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej i bloczków betonowych 
(częściowo rozebrane). Forma dachu trudna do odtworzenia.   
 
Stan techniczny budynku ocenia się jako zły.  
 
Parametry techniczne budynku: 

 powierzchnia zabudowy       37,00 m2   

 powierzchnia użytkowa       30,00 m2   
 

 
 

Budynek gospodarczy 
 
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z dachem pierwotnie prawdopodobnie 
naczółkowym krytym dachówką karpiówką (na dzień oględzin dach uległ całkowitemu 
zawaleniu). Budynek zespolony z sąsiednim budynkiem gospodarczym, dwukondygnacyjnym. 
Budynek pochodzi z ok. 1860 r. 
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Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. Posadzki: klepisko 
(prawdopodobnie). Forma dachu trudna do odtworzenia (dach uległ całkowitemu 
zawaleniu). Tynki wewnętrzne – zaprawa cementowa (pozostałości). Elewacja zewnętrzna 
wykończona zaprawą cementową (na znacznej części ubytki tynku). Stolarka okienna – 
wymontowana. Wrota – wymontowane.   
 
Stan techniczny budynku ocenia się jako zły.  
 
Parametry techniczne budynku: 

 powierzchnia zabudowy    310,00 m2   

 powierzchnia użytkowa    260,00 m2   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budynek gospodarczy 
 
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z dachem naczółkowym krytym 
dachówką karpiówką. Budynek zespolony z sąsiednim budynkiem gospodarczym, 
dwukondygnacyjnym. Budynek pochodzi z ok. 1860 r. 
 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej oraz kamienia. Dach 
naczółkowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką karpiówką. Tynki wewnętrzne – 
zaprawa cementowa (ze znacznymi ubytkami). Elewacja zewnętrzna wykończona zaprawą 
cementową (na znacznej części ubytki tynku). Stolarka okienna – pozostałości okien 
drewnianych. Drzwi – pozostałości drzwi drewnianych.   
 
Stan techniczny budynku ocenia się jako słaby. 
 
Parametry techniczne budynku: 

 powierzchnia zabudowy    180,00 m2   

 powierzchnia użytkowa    140,00 m2   
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Budynek spichlerza 
 
Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z trudną do ustalenia pierwotną formą 
dachu (obecnie brak dachu). Budynek zespolony z sąsiednim budynkiem gospodarczym, 
dwukondygnacyjnym. Budynek pochodzi z ok. 1860 r. 
 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej oraz kamienia. Forma dachu 
trudna do ustalenia (dach zawalony). Tynki wewnętrzne – zaprawa cementowa (ze 
znacznymi ubytkami). Elewacja zewnętrzna wykończona zaprawą cementową (na znacznej 
części ubytki tynku). Stolarka okienna – wymontowana. Drzwi – wymontowane.   
 
Stan techniczny budynku ocenia się jako zły. 
 
Parametry techniczne budynku: 

 powierzchnia zabudowy    160,00 m2   

 powierzchnia użytkowa    250,00 m2   
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Opis założenia parkowego 

Zespół dworski tworzy zwarty kompleks złożony z dworu, budynków folwarcznych i parku o 
charakterze naturalistycznym z dwoma stawami. 
 
Park ukształtowany na stoku wzniesienia posiada obecnie w części wschodniej wydłużoną 
polanę, rozciągającą się wzdłuż drogi dojazdowej. Od zachodu i północy oraz częściowo od 
południa polanę tę ograniczają drzewa, wśród których do najstarszych należą buki i dęby 
w wieku ok. 120-150 lat. Drzewa te były następnie wzbogacone o topole, sadzone 
w niewielkie skupiny po dwie, trzy sztuki razem lub w półkola oraz kasztanowce, robinie 
i iglaki. 
 

 
Źródło: Ewidencja parków zabytkowych województwa wałbrzyskiego, III.88 r. 

 
Pierwotny teren parku uległ zmniejszeniu w części południowej, gdzie wzniesiono domy 
mieszkalne oraz pomieszczenia gospodarcze i urządzono ogród warzywny (obecnie 
całkowicie zaniedbany). Dawny układ przestrzenny parku nie jest czytelny. 
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Nieduży teren założenia parkowego oraz jego usytuowanie w terenie pagórkowatym 
sprawia, że pod względem krajobrazowym posiada ono wyłącznie znaczenie lokalne. 
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8. Wynik końcowy wyceny 

Wartość rynkowa przedmiotu wyceny – nieruchomości gruntowej o powierzchni 4,5800 ha, 
zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym, położonej we wsi Kalinowice Górne 
w granicach działek nr 35/1, 35/2, 35/3, AM-2, obręb Kalinowice Górne, jednostka 
ewidencyjna Ziębice – obszar wiejski, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, wynosi 
na datę sporządzenia operatu szacunkowego: 

 

323 000 zł 

 

słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych  

 
 

8.1.  Wnioski z dokonanych obliczeń 

Wartość rynkowa została określona z  uwzględnieniem: 

 aktualnie kształtujących się cen na rynku lokalnym w obrocie podobnymi 
nieruchomościami rolnymi, 

 cech fizycznych nieruchomości,  

 stanu prawnego i przeznaczenia nieruchomości. 
 

W związku z zastosowaniem podejścia porównawczego zachodzi duże prawdopodobieństwo, 
że otrzymana wartość rynkowa stanowi najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do 
uzyskania na rynku lokalnym. 
 
Uwaga: nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 3188D relacji 
Nowy Dwór – Kalinowice Dolne (dz. nr 54, objęta księgą wieczystą KW 6963). Dojazd 
realizowany jest jednak pośrednio przez działkę nr 37 (objętą księgą wieczystą 
SW1Z/00048508/0), której właścicielem jest osoba prywatna. Ze zgromadzonej 
dokumentacji wynika, że dostęp przez dz. nr 37 nie jest uregulowany prawnie.  

 

 
 

Operat szacunkowy wykonał: 
 
 
 

Łukasz Kaluska 
10 kwietnia 2014 r. 
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Załącznik nr 9. Dokumentacja fotograficzna. 
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