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Szanowni Państwo,  

 

Odpowiadając na potrzeby dzisiejszego rynku chcielibyśmy zaprezentować Państwu        

osiągnięcia naszego biura stworzonego w celu zaspokojenia potrzeb konsumenta związanych z           

szeroko pojętą wyceną nieruchomości.  

Nasz zespół, w skład którego wchodzi trzech rzeczoznawców, pięciu asystentów, inżynier           

budowlany, prawnik oraz geodeta, został tak dobrany aby Kancelaria mogła przyjmować i            

realizować różnorodne zlecenia. Jeden z nich jest biegłym sądowym w zakresie wyceny            

nieruchomości oraz rzeczoznawcą w zakresie wyceny środków i megaukładów technicznych nr           

upr. 0917 – Iwona Harbuz, drugi Aleksandra Butruk jest biegłym skarbowym. Spośród stałych             

zleceniodawców nasza Kancelaria wykonuje operaty szacunkowe oraz opinie dla min takich           

banków jak: 

- PKO BP 

- PKO S. A. 

- BPH 

- BGŻ 

- BOŚ 

- Deutsche Bank 

- Dom Bank 

- m Bank. 

Z kilkoma z nich mamy podpisaną umowę w zakresie wykonywania wycen pod zabezpieczenie             

kredytów bankowych.  

Oprócz tego współpracujemy z firmami międzynarodowymi: m.in. z KPMG, Atkins Polska,           

BDO i wieloma innymi. 

Doświadczenia zawodowe 
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Nasza firma od początku powstania poszczycić się może takimi osiągnięciami jak: 

2020 r.  

Wycena nieruchomości zabudowanej centrum logistycznym w miejscowości Łozienica na         

zlecenie SuperDrob S.A., nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę zespołu         

dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Skórzewo k. Poznania         

na zlecenie J.W. Construction S.A., prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa           

własności budynków-budynek restauracji Pizza Hut, budynek usługowy stacji kontroli         

pojazdów w rozbudowie, stacja paliw w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej na zlecenie            

Alsten-n S.C, nieruchomości gruntowej pod budowę dwóch budynków mieszkalnych         

wielorodzinnych położonych w Warszawie przy ul. Przejezdnej na zlecenie Mill-Yon          

Białołęka Sp. z o.o., prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności           

budynków przemysłowo-biurowych stanowiących kompleks logistyczny położony w       

Piasecznie przy ul. Okulickiego na zlecenie „TDP” Sp. z o.o., prawo użytkowania            

wieczystego gruntu o powierzchni 96 358 m² położonego przy ul. Nowosolskiej w Poznaniu             

na zlecenie Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A.,         

prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynków- składowisko azbestu          

położonych w miejscowości Dobrów na zlecenie "Środowisko i Innowacje" Spółka z o. o.,             

prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Południowej pod           

budowę zespołu budynków usługowo-biurowych i zabudowy wielorodzinnej (metoda        

pozostałościowa) na zlecenie Re Development S.A, wycena nieruchomości Orange S.A. w           

Suwałkach, Katowicach, Gdańsku, Lublinie, Łazach oraz Płocku, nieruchomość gruntowa,         

położona w miejscowości Przytok, w województwie lubuskim, na której realizowana była           

inwestycja polegająca na budowie w sumie dwunastu budynków mieszkalnych         

wielorodzinnych, na zlecenie Global Park Sp. z o.o., sp. k., prawo użytkowania wieczystego             

gruntu oraz prawo własności budynków przemysłowo- biurowych zlokalizowanych w Iławie,          

na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, na zlecenie Work Business sp. z o.o.,            

prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz nieruchomości gruntowe położone w         

Warszawie przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej, na których planowana jest realizacja inwestycji            

mieszkaniowo- usługowej, na zlecenie „GGH MANAGEMENT 9” Sp. z o. o., prawo            

użytkowania wieczystego gruntu położone w Warszawie przy ul. Grochowskiej, na którym           

planowana jest realizacja inwestycji biurowo- usługowej, na zlecenie 6B47 Poland 3 sp. z             

o.o. sp.k., nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym z zapleczem         

socjalnym i częścią warsztatową, położona w Warszawie, przy ul. Cieślewskich, prawo           

użytkowania wieczystego gruntu położone w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej, na których           

planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowo- usługowej, na zlecenie spółki Mennica          

Polska Spółka Akcyjna Spółka komandytowo- akcyjna, prawo użytkowania wieczystego         

gruntu oraz prawo własności budynku biurowego i biurowo- magazynowego położone w           

Warszawie, przy Al. Prymasa Tysiąclecia, na zlecenie Verna Sp. z o.o., nieruchomość            

gruntowa zabudowana budynkami ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego położona w        
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miejscowości Zambrzyniec, na terenie województwa mazowieckiego, wycena       

nieruchomości gruntowych oraz inwestycji mieszkaniowych w Poznaniu dla firmy UWI          

Inwestycje S.A., wycena odszkodowań za bezumowne korzystanie dla Polskiej Agencji          

Żeglugi Powietrznej, aktualizacja wyceny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz         

prawa własności budynku biurowego położonego w Warszawie przy ul. Waszyngtona na           

zlecenie firmy Rondo Sp. z o.o., aktualizacja wyceny nieruchomości zabudowanej          

budynkiem magazynowym (mroźnią) na zlecenie firmy Frigo Radom Sp. z o.o., wycena            

nieruchomości zabudowanej terminalem paliw płynnych będących w trakcie realizacji         

inwestycji w Kędzierzynie - Koźlu na zlecenie firmy Kędzierzyn – Koźle Terminale Sp. z o.o.,               

aktualizacja wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala w Gdańsku na         

zlecenie firmy Swissmed Sp. z o.o., wycena nieruchomości zabudowanej oraz prawa           

użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków po dawnym ośrodku          

wypoczynkowym w Jachrance na zlecenie firmy J.W. Construction Holding S.A. wycena           

nieruchomości zabudowanej Hotelem 500 w Zegrzu (apartamenty hotelowe) na zlecenie          

firmy J.W. Construction Holding S.A., aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowej z          

uwzględnieniem inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego w Łomiankach na          

zlecenie formy Dominvest Sp. z o.o., aktualizacja wyceny prawa użytkowania wieczystego           

gruntu oraz prawa własności budynków zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Wawrzyniaka           

na zlecenie firmy Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych         

S.A., wycena lokali mieszkalnych, usługowych, miejsc postojowych w zrealizowanej         

inwestycji przy ul. Kolejowej w Warszawie na zlecenie firmy Pro – Urba Invest IV Sp. z o.o.,.                 

wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności kamienicy biurowej          

zlokalizowanej przy Al. Jerozolimskich w Warszawie na zlecenie firmy Energopol –           

Warszawa S.A., wycena nieruchomości gruntowej wraz z planowaną realizacją inwestycji          

polegającej na budowie domów jednorodzinnych w Wólce Prackiej na zlecenie firmy Polski            

Bazalt S.A., wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz planowanej na nim           

inwestycji w postaci wielofunkcyjnego 45 kondygnacyjnego budynku położonego w         

Gdańsku na zlecenie firmy Ecco – Classic Sp. z o.o., aktualizacja wyceny nieruchomości             

zabudowanej Centrum targowo – Kongresowym w Krakowie przy ul. Galicyjskiej na zlecenie            

firmy Targi w Krakowie Sp. z o.o., wycena nieruchomości gruntowych, na których            

realizowana jest inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna w Warszawie na zlecenie firmy          

Dom Development S.A.  

2019 r.  
Wycena środków trwałych grupy 0-2, w Józefosławiu na zlecenie ALTECOMO Sp. z o.o.,             

wycena zakładu przemysłowego wraz z udokumentowanym złożem - zakład Cegielni w woj.            

świętokrzyskim, wycena kliniki stomatologicznej w Warszawie w dzielnicy Włochy,         

aktualizacja wyceny nieruchomości zabudowanej halą magazynową – chłodnią w Radomiu          

na zlecenie FRIGO RADOM Sp. z o. o., wycena nieruchomości zabudowanej obiektami            

biurowo – magazynowymi w Woli Dalszej na zlecenie SB Complex Sp z o.o., Sp. k.,               

Wycena nieruchomości zabudowanej zespołem budynków produkcyjno – magazynowych w         
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Lublinie na zlecenie Soll-Millennium Europe Sp. z o.o.,, wycena nieruchomości Orange S.A.            

zlokalizowanych w Warszawie, Koszalinie, Kłodzku, Serocku, Świdniku, Łodzi, Wałbrzychu,         

Katowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinie, Zawierciu, Zamościu,, Bydgoszczy,       

Rybniku, Iławie, Radzionkowie, we Wrocławiu, Łomiankach, Zielonej Górze, wycena stacji          

paliw w powiecie wyszkowskim, wycena inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu na zlecenie           

UWI Inwestycje S.A. Wołkowyska Sp. k., wycena inwestycji mieszkaniowej w Ożarowie           

Mazowieckim na zlecenie HB Development S.A. Miasteczko Ożarów SKA,, wycena prawa           

użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku usługowego – Centrum          

Medycznego w Warszawie przy Al. Solidarności na zlecenie Origin Towarzystwo Funduszy           

Inwestycyjnych S.A. oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,        

wycena inwestycji – obiektu biurowego w Gdańsku na zlecenie firmy Projekt I Sp. z o.o.,               

wycena inwestycji mieszkaniowej (rewitalizacji zabytkowego obiektu) we Wrocławiu na         

zlecenie Młyn Maria Sp. z o.o., wycena inwestycji mieszkaniowo – biurowej w Warszawie na              

Wilanowie oraz inwestycji mieszkaniowej w Pruszkowie na zlecenie firmy Mill-Yon Sp. z            

o.o., wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym – Kliniką Medyczno –          

Stomatologiczną w Rumii na zlecenie Medicover Sp. z o.o., wycena inwestycji           

mieszkaniowej i mieszkaniowo – biurowo – usługowego we Wrocławiu (rewitalizacja          

zabytkowych kamienic) na zlecenie Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz          

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, wycena salonu       

samochodowego w Warszawie na Okęciu na zlecenie firmy Prestige Auto Sp. z o.o.,             

wycena planowanej inwestycji- budynku biurowo – usługowego Liberty Tower w Warszawie,           

przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej na zlecenie firmy „GGH MANAGEMENT 9” Sp. z o. o.,               

wycena nakładów poniesionych na budowę kortów tenisowych w miejscowości Pęcice przy           

ul. Pęcickiej, wycena planowanej inwestycji mieszkaniowej w Warszawie, przy ul.          

Jagiellońskiej na zlecenie firmy Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka komandytowo-          

akcyjna, wycena planowanej inwestycji mieszkaniowej w Krakowie, przy ul. Bochenka na           

zlecenie firmy Cracovia Property Sp. z o.o., wycena nieruchomości zabudowanej          

budynkiem biurowo- magazynowym wraz z planowaną rozbudową w miejscowości         

Małopole oraz Wola Rasztowska, wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem        

handlowym z zapleczem biurowo- magazynowym, położonym w Warszawie, przy ul.          

Puławskiej, na zlecenie firmy Saint-Gobain Polska Sp. z o.o., wycena kamienicy położonej            

w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej, wycena nieruchomości zabudowanej zakładem         

produkcyjnym w miejscowości Borkowo, przy ul. Kartuskiej, wycena kamienicy będącej w           

trakcie rewitalizacji, położonej przy ul. Wilczej w Warszawie, wycena nieruchomości          

gruntowej w Gdańsku rejon ul. Azymutalnej z planowaną realizacją hotelu o standardzie 4             

gwiazdek na zlecenie Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oszacowanie         

wartości rynkowej oraz wysokości czynszu dzierżawy prawa użytkowania wieczystego         

gruntu zabudowanego budynkiem hali sportowej położonego w Warszawie przy ul.          

Oświatowej na zlecenie PGNiG SA (teren usług sportu i rekreacji), oszacowanie wartości            

rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku biurowego          

położonego w Lublinie przy ul. Czechowskiej na zlecenie ABERA SPÓŁKA Z           
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OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej      

kamienicą frontową, 2 oficynami bocznymi, oficyną poprzeczną, budynkiem klubu         

muzycznego oraz budynkiem gospodarczym położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej na           

zlecenie IC&PARTNERS Poland S.A., wycena środków trwałych grupy 0-2 w          

Goleniowie-zakład produkcji mięsa na zlecenie SuperDrob S.A., wycena lokali         

niemieszkalnych położonych w Warszawie przy ul. Jana Pawła II i Siedmiogrodzkiej na            

zlecenie odpowiednio Forum Development Polska Sp z o.o. i A.S.P. KORN Spółka z o.o. z               

siedzibą w Warszawie, wycena nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości         

Garwolin przy ul. Trakt Lwowski według stanu i cen na dzień wyceny oraz w stanie               

przyszłym po wybudowaniu budynku salonu firmowego „OCHNIK”, wycena nieruchomości         

gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej -           

siedziba J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, wycena nieruchomości        

zabudowanej budynkiem hotelu sieci „HOTEL 500” w Tarnowie Podgórnym na zlecenie           

J.W. Construction Holding S.A., wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo           

własności budynku biurowego położonego w Warszawie przy ul. Postępu na zlecenie Origin            

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wycena prawo użytkowania wieczystego        

gruntu oraz prawo własności budynków położnych w Łodzi przy ul. Kilińskiego- przy            

założeniu wyburzenia części istniejących budynków i budowie budynku mieszkalnego         

wielorodzinnego oraz remontu części istniejących budynków i ich adaptacji na funkcję           

hotelową według cen na dzień 05.11.2015 r. na zlecenie Soho Development S.A. 

2018 r.  

Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku położonego          

w Warszawie przy ul. Waszyngtona na zlecenie firmy Rondo Sp. z o.o., Wycena             

nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym w Warszawie przy ul. Czerskiej na          

zlecenie firmy CSWP Sp. z o.o., Sp.k. Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz             

budynków wchodzących w skład Zakładu Drobiarsko- Mięsnego, położonego w Lublinie          

przy ulicy Zimnej oraz w Turce, na zlecenie firmy SuperDrób Zakłady Drobiarsko-Mięsne            

S.A., wycena nieruchomości Orange S.A. w Kołobrzegu, Głogowie, Suwałkach, Wrocławiu,          

Sopocie, Pruszkowie, przy ul. Twardej w Warszawie, Wałbrzychu, wycena prawa          

użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku mieszkalnego - kamienicy          

usytuowanej przy ulicy Wilczej 19, w Warszawie, wycena planowanej inwestycji komercyjnej           

w Gdańsku na zlecenie firmy Projekt I Sp. z o.o., wycena planowanej inwestycji –              

aparthotele w Warszawie na zlecenie firmy Bas Puławska Sp. z o.o., s.k., wycena kilku              

inwestycji mieszkaniowych w Poznaniu na zlecenie UWI Inwestycje S.A., wycena          

nieruchomości zabudowanej zespołem budynków biurowo-produkcyjno – magazynowych       

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. na zlecenie Laboratorium Kosmetyczne            

Dr Irena Eris Sp. z o. o., wycena planowanej inwestycji – hal magazynowych w              

Koroszczynie na zlecenie firmy „WAIMEA HOLDING” S.A., wycena planowanej inwestycji          

mieszkaniowej – apartamentowca na Żoliborzu w Warszawie na zlecenie firmy „IDS           
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Developments” Sp. z o. o., wycena nieruchomości zabudowanej magazynem chłodni oraz           

środków trwałych w Radomiu na zlecenie firmy Frigo Radom Sp. z o.o., wycena planowanej              

inwestycji - Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Gdańsku na zlecenie firmy           

Swissmed Opieka Sp. z o.o., wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa            

własności budynków zabytkowego zespołu Młyna Maria we Wrocławiu z uwzględnieniem          

planowanej inwestycji na zlecenie firmy „Młyn Maria” Sp. z o.o., wycena inwestycji            

mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w Warszawie na zlecenie firmy „PRO – URBA INVEST”             

Sp. z o. o., wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu od strony opłacalności inwestycji             

przy ul, Grzybowskiej w Warszawie na zlecenie firmy „GGH MANAGEMENT 9” Sp. z o. o.,               

wycena wysokości odszkodowania za utratę wartości nieruchomości położonej na terenie          

Mokotowa w Warszawie wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,         

przy zastosowaniu podejścia mieszanego, metody pozostałościowej na zlecenie firmy         

„ELECTRA Poland” Sp. z o.o., wycena inwestycji mieszkaniowej w Ożarowie Mazowieckim           

na zlecenie firmy HB Development S.A. Miasteczko Ożarów SKA, wycena nieruchomości           

zabudowanej budynkiem wystawowo – biurowym z zapleczem socjalno – magazynowym w           

Ożarowie Mazowieckim na zlecenie firmy „BARG BETONTECHNIK POLSKA” Sp. z o. o.,            

wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności obiektów Fortu VII im.            

Tadeusza Kościuszki – planowanej inwestycji w Toruniu na zlecenie RE DEVELOPMENT           

S.A., wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków          

biurowo-produkcyjno–magazynowych w Grójcu na zlecenie firmy FSO S.A., wycena prawa          

użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku salonu samochodowego         

przy ul. Połczyńskiej w Warszawie na zlecenie firm „POL – MOT AUTO” S.A. oraz Porsche               

Inter Auto Polska sp. z o.o., wycena planowanej inwestycji (obiektu o zróżnicowanej funkcji:             

zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna, hotel, szkoły, centrum handlowe itp.) w Wólce          

Prackiej na zlecenie firmy Polski Bazalt S.A. wycena inwestycji mieszkaniowej w Warszawie            

przy ul. Globusowej na zlecenie firmy „Globusowa” Sp. z o. o. Sp. K., wycena planowej               

inwestycji– aparthotele w Świnoujściu, wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz          

prawa własności budynków przy ul. 29 Listopada w Warszawie na zlecenie firmy YAWA Sp.              

z o.o. 22 s.k., wycena wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na prawie            

użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Merliniego w Warszawie na zlecenie firmy           

„Mokotowska Fundacja Warszawianka – Park Wodny”, wycena nieruchomości zabudowanej         

budynkiem handlowo-usługowym, w którym prowadzony jest supermarket Piotr i Paweł          

położonej w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Warszawskiej w podejściu porównawczym i          

dochodowym, wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-produkcyjnym, w       

którym prowadzona jest działalność w zakresie wyrobów medycznych (produkcja soczewek          

optycznych wewnątrzgałkowych) położonej w Warszawie przy ul. Ryżowej w podejściu          

dochodowym na zlecenie PHYSIOL SA., wycena inwestycji-budowy budynku mieszkalnego         

wielorodzinnego położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Ochota przy ul. Harfowej na            

zlecenie Seko Development 1 Sp. z o. o., wycena części strychu na powiększenie lokalu              

mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Ordynackiej z uwzględnieniem nakładów          

poczynionych na adaptację przez właściciela dla potrzeb uregulowania stanu prawnego          
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nieruchomości lokalowej, wycena inwestycji-budowy budynku mieszkalnego      

wielorodzinnego położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Ochota przy ul. Szczęśliwickiej           

na zlecenie Volumetric Szczęśliwicka Sp. z o.o. Sp. k., wycena gruntu oddanego w             

użytkowanie wieczyste i własności budynków stanowiących zespół dworsko-parkowy        

wpisany do rejestru zabytków położony w miejscowości Chyby w województwie          

wielkopolskim w podejściu dochodowym na zlecenie IKM Sp. z o.o. , wycena II etapu              

inwestycji-budowy 2 budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w każdym po dwa           

niezależne mieszkania dwupoziomowe położonej w Krakowie przy ul. Myślenickiej na          

zlecenie PLANAINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA       

KOMANDYTOWA, wycena inwestycji-budowy 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z        

usługami położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotów przy ul. Bluszczańskiej na            

zlecenie Mill-Yon Mokotów Sp. z o.o., wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu i            

prawa własności budynków i budowli stanowiących oczyszczalnię ścieków położoną w          

miejscowości Józefów przy ul. Leśnej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz           

oszacowanie wartości rynkowej środków technicznych grupa 3-8 stanowiących majątek         

spółki na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o.,          

oszacowanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu posadowienia urządzeń        

elektroenergetycznych w postaci linii kablowych i złącza kablowo-pomiarowego na         

nieruchomości położonej w Mielnie na zlecenie AMW REWITA Sp. z o.o., oszacowanie            

wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie Helu na          

zlecenie AMW REWITA Sp. z o.o., wycena nieruchomości zabudowanej Centrum Targowo           

– Kongresowym w Krakowie, wycena inwestycji w Szczecinie – 30 piętro obiekt biurowo –              

usługowo – mieszkalny Hanza Tower, wycena wartości środków trwałych stanowiących          

majątek trwały spółki Transgaz S.A., wycena inwestycji mieszkaniowej przy ul. Ryzowej w            

Warszawie na zlecenie „XENDER" S.A.,  
 
● 2017 r.  

Wycena działki inwestycyjnej na zlecenie Wartico Invest Sp. z o.o. położonej w Warszawie             

dzielnica Ursynów, wycena terminala przeładunkowego w woj. Opolskim. Wycena         

nieruchomości zabudowanej halą magazynową w Płońsku na zlecenie firmy Global Trade           

Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II Spółka Komandytowo – Akcyjna.          

Wycena nieruchomości komercyjnej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich na zlecenie          

Warszawskiej Spółdzielni Gastronomicznej „Centrum”. Wycena nieruchomości gruntowej       

wraz z planowaną inwestycją w Gdańsku przy ul. Wałowej na zlecenie firmy Mill-Yon             

Gdańsk Sp. z o.o. Wycena planowanej inwestycji - galerii handlowej w Płońsku na zlecenie              

firmy TL4 Sp. z o.o., nieruchomość zabudowana obiektami fortu historycznego w Toruniu            

wraz z planowaną przyszłą inwestycją na zlecenie RE Development Spółka Akcyjna.           

Wycena nieruchomości zabudowanej budynkami biurowo – magazynowymi we Wrocławiu         

przy ul. Różyckiego na zlecenie firmy Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy          

Inwestycyjnych S.A. oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanymi przez Towarzystwo.        

Wycena inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w Warszawie na zlecenie firmy           
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Pro-Urba Invest Sp. z o.o. Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym i           

magazynowych (chłodnia – mroźnia) wraz z pozostałymi środkami trwałymi w Radomiu na            

zlecenie FRIGO RADOM Sp. z o.o. Wycena inwestycji mieszkaniowej przy ul. Mińskiej w             

Warszawie na zlecenie Soho Development S.A. Wycena prawa użytkowania wieczystego          

gruntu oraz prawa własności budynków o charakterze biurowo – magazynowo –           

produkcyjnym wraz z wyposażeniem technicznym w miejscowości Łapy na zlecenie firmy           

BDO Sp. z o.o. Wycena części nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z           

oszacowaniem stawek najmu stanowiącej teren AWF w Warszawie dzielnica Bielany na           

zlecenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wycena         

nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę obiektu usługowego w Łomiankach.         

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Postępu na           

zlecenie firmy GGH MANAGEMENT 10 Sp. z o.o. Wycena nieruchomości gruntowej, na            

której planowana jest realizacja inwestycji- budynku mieszkalnego wielorodzinnego z         

garażem podziemnym w Poznaniu przy ul. Jagiełly, Wołkowyskiej na zlecenie firmy UWI            

Inwestycje S.A. Wycena nieruchomości gruntowej, na której planowana jest realizacja          

inwestycji- budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Warszawie         

przy ul. Karlińskiego na zlecenie firmy Sokratesa Development Sp. z o.o., Wycena            

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z garażem        

podziemnym w Warszawie przy ul. Rodziewiczówny – etap I na zlecenie firmy Mil-YON             

Gdańsk Sp. z o.o., Wycena nieruchomości zabudowanej szpitalem położonej w Gdańsku           

przy ul. Wileńskiej na zlecenie firmy Swissmed Sp. z o.o., Wycena prawa użytkowania             

wieczystego gruntu wraz z przyszłą planowaną inwestycją Aparthoteli w Warszawie przy ul.            

Puławskiej na zlecenie firmy BAS PUŁAWSKA Sp. z o.o. Sp.k. Wycena nieruchomości            

gruntowej w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego na zlecenie firmy Dom Development S.A.            

Wycena kamienicy zlokalizowanej przy ul. Zgoda w Warszawie. Wycena nieruchomości          

gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Lipowej, na której planowana jest realizacja            

inwestycji- budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i z garażem podziemnym, na           

zlecenie HB Development S.A. Lipowa Spółka K.A, Wycena nieruchomości zabudowanej          

częścią hali serwisowej, usytuowanej przy ulicy 3 Maja, w miejscowości Mościska, na            

zlecenie firmy W&J Wiśniewski Sp. z o. o., Wycena nieruchomości o powierzchni 14 721              

m2, zabudowanej budynkami mieszkalnymi, położonej w Warszawie, przy ulicy Vogla, na           

zlecenie Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domów Jedno i Wielorodzinnych „Centrex-         

Dom”, Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo- produkcyjnym,       

usytuowanej przy ulicy Sprzętowej w Olsztynie, na zlecenie formy Kates Polska Sp. z o.o.,              

Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku biurowo-          

produkcyjno- magazynowym oraz budynku pomocniczego, tworzących zwarty kompleks,        

położonych w Warszawie, przy ulicy Staniewickiej, Wycena prawa użytkowania wieczystego          

gruntu oraz prawa własności budynku- ośrodka kultu religijnego, położonego przy ulicy           

Ożarowskiej w Warszawie, Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-        

usługowym z częścią gościnną i apartamentami mieszkalnymi oraz budynkiem         

mieszkalnym, usytuowanymi w Warszawie, przy ulicy Przekornej, Wycena prawa         
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użytkowania wieczystego grunt, na którym realizowana jest inwestycja- budowa budynku          

handlowo- usługowego, położonego w miejscowości Gorlice, na zlecenie firmy Kabo Sp. z            

o. o., Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym oraz przylegającym do          

niego budynkiem magazynowym, usytuowanej w Płońsku, przy ulicy Grunwaldzkiej,         

Wycena prawa własności działki o powierzchni 59 074 m2 na której wybudowana została             

hala logistyczno- magazynowa nr 1 oraz realizowana jest budowa hali logistyczno-           

magazynowej nr 2, położonej w Bydgoszczy, na zlecenie firmy North – West Logistic Park 2               

Spółka z o. o., Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym         

wielorodzinnym z usługami i garażem podziemnym, usytuowanej w Warszawie, przy ulicy           

Huculskiej, Aktualizacja wyceny parku handlowego w Oławie na zlecenie RETAIL PARK           

OŁAWA Sp. z o.o., Wycena Parku Przemysłowego w Piasecznie na zlecenie „TDP” Sp. z              

o.o., Wycena wartości rynkowej ośrodków wypoczynkowych położonych na terenie całego          

kraju na zlecenie Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., Analizy stawek najmu w budynku              

biurowo – usługowym – Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Opinia o wartości dwóch              

turbin wiatrowych położonych w miejscowości Kietrz, Wycena nieruchomości Orange         

Polska Spółka Akcyjna w Sosnowcu, Pile, Sanoku, Giżycku, Sochaczewie, Żaganiu,          

Szczecinku, Gliwicach, Koszalinie, Elblągu, Malborku, Kędzierzynie- Koźle, Krakowie,        

Tychach, we Wrześni, w Bydgoszczy, Łodzi, Trzebini, Międzyzdrojach, Wałbrzychu,         

Zawierciu. Wycena nieruchomości rolnych o powierzchni 53,3568 ha położonych na terenie           

gminy Reszel i Srokowo, w województwie warmińsko-mazurskim, Wycena nieruchomości         

gruntowej w Krakowie przy ul. Myślenickiej - wartość aktualna i przyszła w stanie po              

zakończeniu inwestycji budowy 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,         

Wycena nieruchomości gruntowej o powierzchni 12 627 m2 Pruszkowie przy ul. Lipowej na             

zlecenie Lipowe Zacisze Sp z o.o. w stanie aktualnym i przyszłym - budowa budynku              

mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym i nadziemnym, Wycena         

nieruchomości zabudowanej parkiem magazynowo- logistycznym klasy A w Młynach na          

zlecenie East A4 Logistic Park 1 Sp. z o. o., Wycena nieruchomości zabudowanej             

terminalem Cargo przy Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” na zlecenie Waimea Logistic          

Park 2 Sp. z o.o., Wycena nieruchomości gruntowej o powierzchni 16 7457 m2 w              

Stargardzie przeznaczonej pod budowę hal magazynowo- produkcyjnych w podejściu         

porównawczym i metodą pozostałościową na zlecenie NORTH-WEST LOGISTIC PARK         

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wycena nieruchomości      

zabudowanej budynkiem biurowym w Warszawie przy ul. Wiertniczej na zlecenie Brabant 1            

Sp. z o. o, Wycena nieruchomości gruntowej w Ciechanowie na zlecenie GRUPA SCOTIA             

SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA CIECHANÓW SPÓŁKA      

KOMANDYTOWA – wartość aktualna i przyszła po wybudowaniu budynku mieszkalnego          

wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym, Określenie wynagrodzenia za         

ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Warszawie, Praga         

Południe na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000", Wycena nieruchomości         

gruntowej przy ul. Kwatery Głównej w Warszawie dla potrzeb ustalenia wysokości           

odszkodowania (grunt pod drogę), Wycena nieruchomości gruntowej o powierzchni 10 354           
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m² w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej – II etap inwestycji budowy budynków            

wielorodzinnych z usługami i biurami na zlecenie Mill-Yon Gdańsk Spółka z ograniczoną            

odpowiedzialnością, Wycena nieruchomości zabudowanej kamienicą w Warszawie przy ul.         

Powązkowskiej według stanu na 1956 r., Wycena nieruchomości gruntowej o powierzchni           

49 254 m2 położonej w Warszawie, Bemowie na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej           

Dębowa Polana. Opinia o wartości czterech lokomotyw dla SKT. S.A. we Wrocławiu, Opinie             

o wartości stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno-pomiarowej w Piszu sporządzona dla            

PGNiG S.A. w Warszawie, Wycena specjalistycznego oprogramowania do obsługi klinik In           

Vitro dla firmy INVICTA w Warszawie, Opinia o wartości maszyn i urządzeń do obsługi i               

remontów taboru kolejowego w Łapach, Opinia o wartości maszyn i urządzeń wykonana dla             

Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów przy Uniwersytecie Warszawskim. 

 

2016 r.  
 

Wycena wartości godziwej ośrodków wypoczynkowych położonych na terenie całego kraju          

na zlecenie Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., Wycena środków trwałych           
(nieruchomości i ruchomości) należących do „Siarkopol Gdańsk” S.A. na zlecenie          
PERN „Przyjaźń” S.A., Wycena nieruchomości zabudowanej Zakładem Produkcji Wód         
Mineralnych „Cisowianka”, wycena inwestycji mieszkaniowej Warszawa ul. Ostrobramska        

na rzecz Mill – Yon Sp. z o.o. Wycena inwestycji mieszkaniowej w Bartoszycach na zlecenie               

Komfort Development Sp. z o.o., Wycena nieruchomości zabudowanej Cegielnią Kolosy,          

Aktualizacja wyceny Salonu samochodowego Toyota w Warszawa na Okęciu, Aktualizacja          

wyceny Salonu samochodowego Lexus w Warszawa, Bemowo, Wycena inwestycji w          

Warszawie na terenie dzielnicy Targówek oraz na terenie dzielnicy Ursynów dla „Wartico            

Invest” Sp. z o.o., Aktualizacja wycen dotyczących nieruchomości zabudowanych halami          

magazynowymi w Szczecinie dla North - West Logistic Park Sp. z o.o., w miejscowości              

Młyny dla East A4 Logistic Park 1 Sp. z o.o.,; wycena służebności przesyłu na rzecz               

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o., aktualizacja wyceny         

inwestycji mieszkaniowej w miejscowości Pass, gm Błonie oraz w Ożarowie Mazowieckim –            

HBD Hirny Sp. z o.o., wycena inwestycji w Poznaniu – UWI Inwestycje S.A., wycena              
odszkodowań sporządzona dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; wycena        

nieruchomości zabudowanej (docelowo przekształcenie na hotel) w Jeleniej Górze –          

Ariadne Sp. z o.o., wycena inwestycji w Poznaniu ul. Znanieckiego oraz inwestycji przy ul.              

Wołkowyskiej – UWI Inwestycje S.A. wycena środków trwałych na rzecz Idea Expert S.A.,             

wycena służebności przesyłu w Gdańsku, Szczawnie Zdrój i Szczecinie – Longbridge 6000            

Sp .z o.o.,Longbridge 7000 Sp. z o.o., wycena nieruchomości stanowiącej tereny           
Stoczni Szczecińskiej Nowa, wycena inwestycji mieszkaniowych w Poznaniu ul. Inflancka          

oraz ul. Jagiełly – UWI Inwestycje S.A., wycena kamienicy Al. Ujazdowskie w Warszawie,             

wycena inwestycji mieszkaniowej w Warszawie ul. Żupnicza – Soho Factory Sp. z o.o.,             

wycena nieruchomości Orange S.A. położonych w Warszawie (Śródmieście, Mokotów,         

Włochy), w Częstochowie, Ołdakowiźnie i Boruczy, Elblągu, Chorzowie, Zielonej Górze,          
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Żórawinie, Szubin Wieś, Piotrkowie Trybunalskim, Ciechanowie, Słupsku, Opolu, Gliwicach,         

Białej Podlasce, Kłodzku, Łazach, we Wrocławiu, Krakowie, Legnicy, Katowicach, Łasku,          

Gnieźnie oraz Gdańsku, wycena nieruchomości we Wrocławiu - Warsaw Equity          

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez         

Towarzystwo, wycena nieruchomości należących do Spółdzielni Inwalidów „Świt”        

położonych w Warszawie ul. Taśmowa, Mieszka I, w Wildze, Grzybowie oraz Chmielnie,            

wycena nieruchomości oraz utraconych korzyści dotyczące nieruchomości zabudowanej        

Hotelem Polonia w Warszawie, wycena nieruchomości lokalowych w inwestycji         

mieszkaniowej Warszawa ul. Klimczaka na rzecz Mill – Yon Sp. z o.o. , opinia w formie                

operatu szacunkowego dotycząca określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności        

przesyłu w Warszawie (Włochy), wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym         

w trakcie realizacji inwestycji Warszawa Wilanów na zlecenie Brabant 1 Sp. z o. o., wycena               

nieruchomości zabudowanej stanowiącej zespół pałacowo-parkowy w m. Tarnogóra na         

zlecenie "Środowisko i innowacje" Sp z o.o.; wycena nieruchomości zabudowanej dwoma           

kamienicami położonymi przy ulicy Złotej w Warszawie na zlecenie Spółdzielni Budowlano-           

Mieszkaniowej „Zachód”, wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-       

magazynowym położonym przy ulicy Prymasa Tysiąclecia w Warszawie, wycena nakładów,          

wysokości poniesionych kosztów utrzymania i zarządzania nieruchomością oraz wysokości         

utraconego zysku za niezrealizowaną inwestycję przy ul. Postępu w Warszawie, na rzecz            

PBM Południe Spółka Akcyjna, wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem        

produkcyjno-usługowym położonym przy Trakcie Brzeskim w Sulejówku, wycena        

nieruchomości zabudowanej dwoma halami produkcyjnymi położonymi w miejscowości        

Krubki Górki, wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo- usługowym z         

częścią laboratoryjną i badawczo- rozwojową oraz przychodnią zdrowia, położonej w          

miejscowości Świdnik na zlecenie Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik Sp. z o.o.,           

wycena inwestycji mieszkaniowej położonej przy ulicy Sokratesa w Warszawie na zlecenie           

firmy Sokratesa Development Spółka z o. o., Wycena nieruchomości zabudowanej          

budynkami o funkcji biurowej, magazynowej oraz przemysłowej położonymi przy ulicy          

Gostyńskiej w miejscowości Śrem, wycena inwestycji mieszkaniowej położonej przy ulicy          

Bochenka w Krakowie na zlecenie firmy Cracovia Property Sp. z o.o., Opinia o wartości              

środków technicznych firmy Creotech z Pruszkowa, Opinia o wartości urządzeń          

medycznych (tomografów, i RTG) dla Powiatowego Zespołu Opieki zdrowotnej w Ostródzie,           

Opinia o wartości Masy Upadłości firmy KLIME.PL na zlecenie Syndyka masy upadłości,            

opinia o wartości sprzętu medycznego należącego do firmy Dental development Sp. z o.o. z              

siedzibą w Warszawie. 

 

2015 r.  
wycena Centrum Handlowego Korczowa Dolina dla firmy Korczowa Dolina Sp. z o.o.,            

wycena dwóch inwestycji w Warszawie przy ul. Mińskiej oraz przy ul. Grochowskiej dla firmy              

Soho Development S.A., wycena środków trwałych w Gliwicach, wycena kamienicy biurowej           

w Katowicach, wycena nieruchomości w Warszawie dla potrzeb odszkodowawczych         
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(Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.               

st. Warszawy) wycena parku handlowego w Oławie, wycena dotycząca wynagrodzenia za           

służebność przesyłu oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie (10 lat) w Bydgoszczy           

oraz Warszawie, wycena nieruchomości zabudowanej kamienicą z lokatorami w Warszawie          

przy ul. Złotej, inwestycja w Poznaniu ul. Inflancka dla firmy UWI Inwestycje S.A., wycena              

nieruchomości gruntowej stanowiącej gospodarstwo rybackie położone w miejscowości        

Gozd, gm. Kołczew, woj. lubelskie, wycena nakładów poniesionych na wybudowanie          

zespołu zabudowy mieszkaniowej i pawilonu handlowo-usługowego położonego w        

Warszawie, na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, wycena nieruchomości         

zabudowanej, gruntowej oraz maszyn i urządzeń Zakładu Produkcji Spożywczej Sp. z o.o.            

z siedzibą w Krzętlach, inwestycja mieszkaniowa w Pass, gm. Błonie dla HBD Błonie Sp. z               

o. o, inwestycja mieszkaniowa w Katowicach dla firmy OKAM Trzy Stawy Sp. z o. o.,               

Przedsiębiorstwo Eksploatacyjne Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Sp. A. w Płocku         
– wycena nieruchomości i środków trwałych w Gdańsku. 
Trio Management Actuarial Consulting Sp. z o. o. - wycena sklepów ESPRIT. Miasto             

Stołeczne Warszawy Dzielnica Rembertów – wycena 18 nieruchomości zabudowanych i          

niezabudowanych. Fideus Sp. z o.o. - wycena odszkodowania i utraconych korzyści –            

nieruchomość w Warszawie, Mokotów. Wycena składowiska azbestu, Dobrów, gm.         

Tuczępy. North - West Logistic Park Sp. z o.o. – aktualizacja wyceny parku logistycznego w               

Szczecinie oraz wycena hali magazynowej, „Rondo” Sp. z o.o. – aktualizacja wyceny            

udziału w budynku mieszkalno – handlowo –usługowego w Warszawie, Praga Południe.  

Yareal Sp. z o.o. biurowiec Banku BPH w Warszawie - oszacowanie wartości opłaty             

planistycznej, East A4 Logistic Park Młyny- wyceniania Nieruchomości przeznaczonych na          

cele magazynowo - składowe (magazyny wysokiego składowania). Aura Park- wycena          

inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej dzielnica Wilanów, Pro- Urba Invest- wycena         

inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej dzielnica Wola. In City - wycena inwestycji          

mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych Spółki LOT Aircraft Maintenance         
Services wraz z wyceną lotniczych części zamiennych, oszacowanie wartości rynkowej          

sprzętu i wyposażenia lokali usługowych „Gorąco Polecam” na zlecenie firmy Sklepy           

Nowakowski Gorąco Polecam Sp. z o.o., oszacowanie wartości rynkowej maszyn i           

urządzeń do produkcji spożywczo-cukierniczej na zlecenie firmy ZPC Flisanka, Trio          

Management Actuarial Consulting Sp. z o. o. - wycena sklepów ALDO,  

Wycena nieruchomości zabudowanej kamienicą w Warszawie przy ul. Zdobniczej, wycena          

inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej w Krakowie przy ul. Bochenka na zlecenie firmy           

Cracovia Property Sp. z o.o., wycena środków trwałych w Kościanie przy ul. Gostyńskiej na              

zlecenie firmy OLAM Polska Sp. z o.o. 

 

2014 r.  
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wycena składowiska azbestu w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy, wycena nieruchomości          

- cegielni (w tym złoże) woj. Lubelskie Wola Uhruska i Bukowa Wielka, inwestycja             

mieszkaniowa w Warszawie dla funduszu inwestycyjnego Black Lion Fund S.A. North -            

West Logistic Park Sp. z o.o. – aktualizacja wyceny parku logistycznego w Szczecinie.             

Mill-Yon Sp. z o.o. – wycena inwestycji w Gdańsku. Rondo” Sp. z o.o. wycena udziału w                

budynku mieszkalno – handlowo –usługowego w Warszawie, Praga Południe. ZPC FLIS           

Sp. J. – wycena środków trwałych (nieruchomości oraz maszyn i urządzeń) zlokalizowanych            

w powiecie żyrardowskim, Europasystems sp z o.o. wycena środków trwałych (maszyn i            

urządzeń) zlokalizowanych w Żabowie k. S „RFM” Sp. z o.o. – wycena hali biurowo –               

produkcyjnej, gm. Ożarów Mazowiecki, Golub GetHouse Sp. z o.o. – wycena inwestycji            

mieszkaniowej w Pruszkowie. Targi w Krakowie Sp. z o.o. – wycena Centrum Targowo –              

Kongresowego EXPO. Sokratesa Development Sp. z o.o. – wycena inwestycji          

mieszkaniowej w Warszawie. FSO S.A. - wycena ośrodka wypoczynkowego na Mazurach.           

NZOZ Magodent – wycena sprzętu medycznego. „Pro-Urba Invest” Sp. z o.o. – wycena             

inwestycji mieszkaniowej w Warszawie, Wola, „Prestige Auto” Sp. z o.o. – wycena salonu             

samochodowego Toyota w Warszawie. Wycena Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena         

Eris Sp. z o.o. w Piasecznie. „Revita Wellness Club” – wycena nieruchomości hotelowo –              

rekreacyjnej w Józefowie. „Momo Development” Sp. z o.o. – wycena nieruchomości           

komercyjnych i mieszkaniowych w Poznaniu. HBD Błonie Sp. z o.o. – wycena inwestycji             

mieszkaniowej w Błoniach. UWI Inwestycje S.A. – wycena kilku inwestycji mieszkaniowych           

w Poznaniu. TP Edukacja i Wypoczynek Spółka z o.o. – wycena Ośrodka            

Szkoleniowo-Wypoczynkowego Exploris w Jastarni. Mill-Yon Sp. z o.o. – wycena inwestycji           

mieszkaniowej na terenie Białołęki w Warszawie przy ul. Ostródzkiej. Zespół          

dworsko-parkowy położony w miejscowości Chyby k. Poznania. Yawa 16 Sp z o.o. - wycena              

inwestycji mieszkaniowej na terenie Pragi Południe w Warszawie przy ul. Międzyborskiej.           

Ośrodek szkoleniowy NBP w miejscowości Zalesie Górne gm. Piaseczno. Willa          

Konstancińska Sp z o.o. – inwestycja mieszkaniowa na terenie Konstancina Jeziornej przy            

ul. Wilanowskiej. Wycena inwestycji- Wawer Saskie Zacisze. 

 

2013 r. 
 

wycena gruntu inwestycyjnego pod centrum logistyczne dla EAST A4 Logistic Park Sp. z              

o.o., wycena nieruchomości zabudowanych budynkami biurowo – magazynowymi oraz         

silosów dla firmy TRIO Management Actuarial Consuling Sp. z o. o., wycena środków             
trwałych OLT, wycena ośrodka wczasowego w Muszynie dla Tauron Dystrybucja S.A.,           

grunt inwestycyjny pod zabudowę hotelowo – biurową w Poznaniu dla UWI Inwestycje SA,             

wycena sieci i stacji LNG, wycena nieruchomości zlokalizowanych w całym kraju dla            
Kulczyk Holding, wycena inwestycji mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim, wycena         

zakładu produkcyjnego w Boborowie, wycena inwestycji mieszkaniowej przy ul. Żelaznej w           

Warszawie oraz innych gruntów inwestycyjnych w Warszawie dla firmy Mill-Yon, wycena           

zakładu produkcyjnego – Browaru w gm. Konstancin Jeziorna, wycena gruntów          



●  Strona 14 7 października 2020 

przeznaczonych pod Hutę Szkoła w Kamionce, wycena zakładu produkcyjnego w Woli           

Krzywieckiej, wycena nieruchomości lokalowych SkyTower we Wrocławiu, wycena        

sprzętu medycznego dla firmy Makodent, wycena salonu samochodowego Lexus przy ul.           

Połczyńskiej w Warszawie, wycena budynku biurowo – handlowo – usługowego przy ul.            

Modzelewskiego, wycena budynku magazynowo biurowego firmy dr Irena Eris w          
Piasecznie, wycena budynku hotelowego w Jeleniej Górze, wycena budynku magazynowo          

– biurowego Sanfarm w Nowej Dębie, wycena budynków na terenie SOHO Factory w             

Warszawie, wycena willi w Wólce pod Warszawą, wycena budynku biurowego na ul.            

Grzybowskiej w Warszawie, wycena budynku TTW OPEX na ul. Domaniewskiej w           

Warszawie, wycena Centrum Handlowego Skorosze w Warszawie na terenie dzielnicy          

Ursus, wycena budynku hotelowego w Serocku „Villa Finezja”,  

 

2012 r.  
 

wycena inwestycji Centrum Targowo kongresowe w Krakowie, wycena środków trwałych          
POLFA, wycena środków trwałych dla NETIA („Telefonia Dialog S.A., Crowley Data           

Poland Sp. z o.o. oraz Petrotel Sp. z o.o. ), wycena środków trwałych ST – szkoła                

gastronomiczna w Warszawie, wycena szpitala Swissmed położonego w Warszawie na          

Targówku, ST - szkoła publiczna w Warszawie, wycena dotycząca określenia wartości           
odtworzeniowej oczyszczalni ścieków w Ożarowie Mazowieckim, wycena środków        
trwałych w Sochaczewie na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji -          
Sochaczew” Sp. z o.o., odszkodowanie – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w           
Warszawie, wycena Lotniska Modlin, wycena sieci telekomunikacyjnych Polskich        
Sieci Elektroenergetycznych SA, wycena nakładów poniesionych na ośrodek        

wypoczynkowy w Mrągowie, liczne wyceny dla CASTROL, tereny postoczniowe w          

Szczecinie "Porta-Transport" oraz "J.W. Construction Holding spółka akcyjna, opinie o          
wartości nieruchomości na terenie całej Polski dla EGB , Investments S.A., wycena            

nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych dla AMBASADY KATARU, wycena        

nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych dla YAREAL w Warszawie, wycena         

nieruchomości będącej w trakcie realizacji inwestycji - biurowiec Hanza Tower najwyższy           
budynek w Szczecinie dla J.W. Construction Holding, liczne wyceny inwestycji          

wielorodzinnych w trakcie realizacji inwestycji na terenie Warszawy, określenie wartości          

rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku biurowo –           

usługowego przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, wycena wartości rynkowej kamienicy na           

cele biurowe przy Al. Ujazdowskich 6A. 

 

2011 r.  
 

Analizy stawek najmu dla Szkół Prywatnych Cosinus w następujących lokalizacjach:          

Łódź, Warszawa, Kalisz, Częstochowa, Szczecin, Elbląg, Rzeszów. Wrocław, wycena         

środków trwałych cegielni (w tym złoże) woj. Lubelskie Wola Uhruska i Bukowa Wielka             



●  Strona 15 7 października 2020 

SYMETRIC Sp zoo, wycena środków trwałych FSO, wycena ośrodków SPA Ostrybór i            

Józefów (Revita), wycena szpitala w Krakowie (Deloitte), wycena szpitala w Gdańsku           
(Swissmed Nieruchomości), inwestycja w Międzyzdrojach, w Warszawie przy ulicy         

Sokratesa i Jana Kazimierza oraz przy ulicy Bohaterów Września (spółka Dor), wycena            

gruntów niezabudowanych oraz złoża gliny w Świdnicy (BDO), inwestycja przy ulicy           

Naukowej (spółka Yade), inwestycja Jana Kazimierza (Sadie Investment), wycena         

kamienicy w Krakowie, odszkodowanie za grunt przyjęty pod drogę ulica Płowiecka, wycena            

gruntów pod składy i magazyny Gm. Tuczępy (Innowacje i Środowisko), aktualizacja           

wyceny nieruchomości przeznaczonej pod port lotniczy MODLIN, wycena środków         
trwałych (spółka Sklejka Pisz, Paged Sklejka), wycena inwestycji w Gdańsku (Mill-Yon),           

weryfikacja wyceny środków trwałych Mesko, Mesko-Net, wycena nieruchomości        

zabudowanej browarem miejscowość Czarnków, wycena inwestycji miejscowość Kamionka,        

Opinia o wartości nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Kulczyk Holding. 

 

2010 r.  
 

Wycena wartości odtworzeniowej zaniechanych inwestycji dotyczących      
rozdzielczych i abonenckich sieci teletechnicznych na terenie Polski Południowej i          
Wschodniej – Multimedia Polska-Południe S.A., Wycena Apax Consulting na terenie          

Lublina, majątek FSO, Modlin Lotnisko, Ostrowiec Świętokrzyski Aga Lighte, salon          

samochodowy Toyota, Stryków - fabryka leków, Ozorków i Łęczyca- fabryka wyrobów           

farmaceutycznych, Żory Centrum logistyczne, weryfikacja majątku Ruchu na terenie całej          

Polski, wycena majątku SHUiZ na terenie całej Polski, opinie o wartości nieruchomości            

na terenie całej Polski dla EGB, Czosnów Elopak, inwestycje wielorodzinne Get Haus, UWI,             

Ekolan, Centrum Handlowe Korczowa Dolina, GTC- na terenie odcinka autostrady środki           
trwałe, klinika chirurgii stomatologicznej w Warszawie, Wycena Ośrodków        

Wypoczynkowych w Muszynie oraz Rożnowie, inwestycja mieszkaniowa J.W. Counstruction         

Holding S.A. w Łodzi, Wycena nieruchomości na terenie całej polski dla firmy Castrol,             

inwestycja mieszkaniowa w miejscowości Góraszka, Wycena inwestycji mieszkaniowych w         

całej Polsce dla firmy Mill-Yon, Wycena biurowca w Warszawie dla firm: Concept            

Development oraz Pro Publico, Wycena środków trwałych firmy J.W. Construction Holding           

S.A. z formą BDO, Wycena budynków biurowo – magazynowych we Wrocławiu dla            
firmy BUMAR, Wycena nieruchomości zabudowanej budynkami laboratorii kosmetycznych        

w Piasecznie i Wyszkowie, Wycena inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul.           

Sokratesa, Wycena inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza,          

Wycena nieruchomości zabudowanej o różnym przeznaczeniu położonej w miejscowości         

Kamieńczyk dla firmy ,,Parfumico’’, Wycena Centrum Handlowego „SKOROSZE” w         

Warszawie, Wycena inwestycji biurowej przy ulicy Dzielnej w Warszawie, Wycena inwestycji           

biurowej w Poznaniu, Wycena inwestycji biurowej w Warszawie przy ulicy Kolumbijskiej,           

Wycena odtworzeniowa budynków do obsługi autostrady A1 w Nowych Marzach,          

Wycena środków trwałych spółki „POLFA” w Rzeszowie, Wycena środków trwałych dla           



●  Strona 16 7 października 2020 

J.W. Construction zlokalizowanych w Radzyminie i Teresinie, Wycena środków trwałych          
dla spółki IGLOKRAK Holding S.A., Wycena środków trwałych dla PZL – Wrocław Sp.             
z o.o., Wycena dotycząca oszacowania wartości odtworzeniowej Hotelu Haffner w Sopocie;           

Wycena inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Sokratesa; Wycena inwestycji          

mieszkaniowej i biurowej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza; Aktualizacja inwestycji w            

Szczecinie dla Firmy J.W. Construction Holding S.A., Wycena stacji benzynowej w           

województwie lubuskim; Wycena inwestycji mieszkaniowej we Włocławku - aktualizacja         

(pierwotny operat w 2009 r.), Wycena inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul.            

Ostroroga i Hery, Wycena inwestycji zlokalizowanej w Wólce Kozodawskiej, Wycena          

inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Sokratesa, Wycena Centrum Logistycznego          

Cross Point Żory, Wycena Wyższej Szkoły Psychologii w Warszawie, Wycena inwestycji w            

Międzyzdrojach. 

 

 

 

 

2009 r. 
 

Wycena majątku spółki SATURN MENAGMENT Sp. z o. o. i Wspólnicy S. K.             

Elektrociepłownia w Świeciu; 
Wycena nieruchomości komercyjnej w Warszawie Instytutu Chemii Fizycznej PAN;         

Wycena nieruchomości zabudowanej Elektrociepłownią w Pruszkowie (PGE Zakład        
Energetyczny Warszawa – Teren S.A.); Wycena nieruchomości zabudowanej stacjami         

transformatorowymi w Warszawie (Spółdzielnia Jary); Wycena nieruchomości komercyjnej        

(gruntów inwestycyjnych wraz z opłacalnością inwestycji usługowych) w Gorzowie         

Wielkopolskim (Apartament). Weryfikacja środków trwałych firmy EXATEL Services LLP         
(Poznań, Warszawa, Katowice, Gdańsk); Wycena nieruchomości komercyjnych w        

Żernikach, Jasinie, Grębocinie i Warszawie dla firmy Panatonii Poland; Wycena          

nieruchomości komercyjnej – korty tenisowe w Kiełczówku (M. Partners); Wycena          

składowiska azbestu w Tuczępach (Azbest Innowacje i Środowisk); Wycena nieruchomości          

komercyjnej – korty tenisowe w Warszawie (Warszawskie Towarzystwo Sportowe „DESKI”);          

Wycena Centrum Handlowego SKOROSZE w Warszawie (I.I.C. Retial); 

Wycena nieruchomości komercyjnych (gruntów inwestycyjnych wraz z opłacalnością        

inwestycji mieszkaniowych ) w Warszawie: Na Mokotowie, Ochocie, Bemowie, Żoliborzu,          

Woli, Wesołej, Śródmieściu (Kronos Kapital, RESIDEA ALPHA, RESIDEA SIGMA, EDBUD,          

GP Żoliborz , HOME INVEST, YAWA 6, YAWA 5, Apartamenty Arkadia, Bemowo Invest 4,              

PRO – URBA INVEST, Firmy Inwestycje „Kancelaria Brochocki” i inne) w Krakowie            

(Banings Investments); w Pruszkowie (HIRNY BD), w Sosnowcu (Gemium Polska Dariusz           

Mioduszewski) w Łodzi (Reas), w Gdyni (EKOLAN), w Cieszynie (Reas); 2 inwestycje w             

Warszawie oraz jedna w Markach (VOLUMETRIC DEVELOPMENT, w Konstantynowie         
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Łódzkim (Reas); w Łodzi (HIRNY BD), w Poznaniu (UWI Inwestycje SA), w Szczecinie (J.W.              

Construction Holding SA), w Magdalence (C.J.M. Optimum). 

 

2008 r.  

 

Wycena środków trwałych dla potrzeb MSR/MSSF - Transsystem 

Wycena wartości początkowych środków trwałych (budynki i budowle) dla GTC S.A.           
(autostrada Gdańsk-Tczew) 
Współpraca z ATKINSEM - Analiza chłonności gruntów należących do PKP – Kraków i             

Katowice oraz weryfikacja okresów trwałości dla PERN, wycena składowiska Azbestu,          

Wycena nieruchomości PEPSI, weryfikacja wartości środków trwałych grupy TAURON,         

weryfikacja wartości środków trwałych dla firmy konsultingowej BDO.  

Wycena nieruchomości komercyjnych położonych na terenie całej Polski –Warszawa: ul.          

Nałęczowska ( SKY TOWER), Bemowo (VOLUMETRIC), Bielany ( CONCEPT         

DEVELOPMENT), Wilanów ( AMB GROUP POLSKA), Marki (UMBRYKA POLSKA),         

Metalexport (YAREAS), FSO (ATKINS), Ursynów i Mokotów (EDBUD), inwestycja na ul.           

Sokratesa (Bukowińska Development), apartamenty przy Siennej (Wind Kapital), kamienica         

przy ul. Smolnej w Śródmieściu oraz Gdańsku – hotel i apartamentowiec (SKARBIEC            

NIERUCHOMOŚCI), Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Łebie, Kołobrzegu (REAS), Jabłonna        

(PAN), Ośrodek wypoczynkowy w Krynicy Morskiej, inwestycja w Helu, Szklarskiej Porębie           

(GETHOUSE), Łodzi (SHANNON), Wrocławiu (BUMAR) oraz ( GEO Mieszkanie i DOM),           

Wilanów ( MILLYON) i wiele innych. 

Wycena środków trwałych wchodzących w skład 85 stacji benzynowych JET w całej Polsce. 

 

2007 r.  

 

Wycena nieruchomości komercyjnych (gruntów inwestycyjnych wraz z opłacalnością        

inwestycji mieszkaniowych) w Gdańsku, Koszalinie, Kołobrzegu, Mielnie, Krakowie,        

kamienice w Warszawie i Wrocławiu, FSO, Grunty dla Huty Warszawa , Centrum Handlowe             

Land, Hala Expo przy Prądzyńskiego, Fort Czerniaków, Terminal przeładunkowy Propan          

Butan, infrastruktura dla Conforamy, składowisko azbestu, hotel, pensjonaty i ośrodki          

wypoczynkowe min w Krynicy i Wildze, Stacje RPG Shell, wyceny odszkodowań, wyceny            

wierzytelności bankowych na terenie całego kraju. 

 

2006 r. 
 

Wykonywanie komercyjnych operatów szacunkowych dla Fortis Leasing Bank 

na terenie całego kraju. 

 

2006 i 2007 r. 
Wykonywanie opinii o wartości nieruchomości dla firmy konsultingowej EGB 
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na terenie całego kraju.  
 
● 2004 / 2005 r. Wycena majątku FSO w Warszawie  
(wycena gruntu, powierzchni biurowych, magazynowych, warsztatów, maszyn i urządzeń) 
● 2005 / 2006 r. Współpraca nad ogólnokrajowym projektem związanym z      
wejściem spółki PGNiG na rynek akcjonariuszy 
(opracowanie metodologii i weryfikację wyceny środków trwałych spółki na terenie          
całego kraju).  
 
● 2005 r. Wycena majątku „Huty Warszawa” w Warszawie 
 
● 2006 r.               Wycena Elektrowni w Opolu 
 
● 2005 r. Wycena Terminalu przeładunkowego gazu Propan – Butan w Plancie 

 
 

Poza wyżej wymienionymi nasza firma wyceniała inne nieruchomości komercyjne, takie jak: 
 

● Wycena nieruchomości komercyjnych dla CAPITAL DEVELOPMENT; 

● Wycena nieruchomości stanowiącej gospodarstwo ze stawami rybnymi;  

● Wycena odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz określenie         

wartości prawa służebności przesyłu w Czeczotkach, Józefosławiu; 

● Wycena nieruchomości komercyjnych dla firmy Cosinus; 

● Wycena nieruchomości komercyjnej – biurowiec w Warszawie (YAWA 8) 

● Wycena nieruchomości komercyjnej w Nowym Sączu (Optimus SA)  

● Nieruchomość komercyjna w Skarżysku Kamiennej; 

● Zakłady Przetwórstwa warzyw i owoców w Walentynowie,  

● Zakłady mięsne Sobsmak w Wołominie oraz Indykpol w Ostródzie, 

● Wytwórnia Wódek Koneser,  

● Stacje obsługi samochodów Opel, Toyota, Lexus; 

● Inwestycja dla dewelopera Merkury w Kątach węgierskich 32 segmentów, 

● Inwestycja dla Servbudu w Serocku osiedla mieszkaniowego „ Apartamenty Serock” o           

powierzchni mieszkalnej 7684 m2, 

● Inwestycja dla Servbudu w Nowym dworze Mazowieckim zespołu mieszkaniowego,  

● 7 lokalizacji nieruchomości komercyjnych w Polsce dla STENA 

● oraz wiele innych nieruchomości biurowych, magazynowych i handlowych. 

 
 

W załączniku nasze referencje. 
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