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1./  Podstawa  opracowania 
 
Zlecenie Syndyka upadłości konsumenckiej – Barbary Petryniak - Sidowskiej ,  działającej  
w imieniu  Adama Kameckiego,   zam. 93-272 Łódź, ul. Rudzka 42/2 
 – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. 

 
 

2./  Przedmiot  i  cel  opracowania 
 
 
      Przedmiotem opracowania jest : samochód ciężarowy Mercedes Benz 
      /Izoterma/, nr. rej.EL 246RR 
       
      Celem  opracowania  jest  określenie  stanu  technicznego, oraz  aktualnej   
      wartości  rynkowej  w/w jednostki  przewidzianej do sprzedaży. 
 
  
3./  Informacje  i  materiały  wykorzystane  w  opracowaniu: 
   

-   oględziny  przeprowadzone  w dniu 6 luty 2022 r. 
 
-   własna  baza  danych  autora  w  zakresie  rynku  wtórnego pojazdów,  
     
-   dane przekazane przez właściciela i zleceniodawcę wg pkt 1.    
 

        -   Standardy  Zawodowe  Rzeczoznawców  Majątkowych 2021r. 
 

 
4./  Zastrzeżenia 
 
 
      Opracowanie nie obejmuje badania  praw  własności, ani  praw  rzeczowych  
      dotyczących  przedmiotów  wyceny. 
 
      Określenie wartości oparte jest na wynikach przeprowadzonej przez 
      rzeczoznawcę wizji lokalnej, oraz na rzetelności informacji zleceniodawcy 
      dotyczącej występowania /lub braku/ ukrytych wad pojazdu.  
 
      Wyniki  opracowania  mają  charakter  poufny  i  mogą  być  użyte  
      wyłącznie  dla  celu  określonego  w  pkt  2. 
 
 
 
5 /. Określanie  wartości  rynkowej  środka  transportowego metodą  
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         rynkowo – odtworzeniową „Info-Expert” 
 
     Pojazd  – samochód ciężarowy, będący  przedmiotem wyceny  rynkowej - po określeniu  
      średniej ceny rynkowej  jednostki sprawnej na rynku wtórnym ( tzw wartości  
      wyjściowej) – /do obliczeń/,na bazie katalogów i danych z giełd samochodowych, 
      oraz ustaleniu w oględzinach przez  rzeczoznawcę stanu aktualnego głównych zespołów;  
      oraz  poprzez określenie korekt cząstkowych ( +lub -), względem tzw stanu przeciętnego,  
      wartość   aktualna zostaje skorygowana przez sumę tych korekt .  
 
6./ Charakterystyka  i  dane  identyfikacyjne  przedmiotu  opracowania 
 
6.1./ Samochód ciężarowy /izoterma/ – Mercedes Benz nr. rej. EL 246RR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
        nr. podwozia /VIN/:   WDB9505081L119320 
        rok  prod.               :    2006     
        przeznaczenie        :    ciężarowy / 9 t 
        poj. silnika             :    6370 cc / 206 kW 
        paliwo                    :    ON 
 
stan techniczny:  samochód kpl,  stan zesp. wg. zastawienia:  
 
 
 lp. zesp. 

       Stan techniczny zespołu korekta wart. +/  
- /w %/ 

0.1. Nadwozie /kabina  - częściowo zużyta/ wgniecenia, 
korozja nadwozia 
 

           -   23  

0.2. Silnik -  do przeglądu,  
Układ przeniesienia napędu  -  do przeglądu 

           -   8 

0.3. Zawieszenie – wymaga przegłądu             -   4 
0.4. Układ kierowniczy – do przeglądu             -   1 
0.5. Układ hamulcowy – do przeglądu             -   4 
0.6. Ogumienie –  częściowo zużyte             -   3 
0.7. Przebieg /km/ - 999330 km/powyżej normy/            -   7 
 RAZEM  - korekta łączna /ujemna/ K :            -   50 
 
 
Zgodnie z metodą podaną w pkt. 5. -  aktualna (średnia)  wartość katalogowa samochodu 
wynosi : 34.000 zł brutto. 
 
 
Wartość aktualna Wr = 34.000  x 0,50  =   17.000 zł brutto    ( 13.821 zł netto) 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
7./ WNIOSKI 
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Wartość rynkowa wycenianego samochodu wynosi:  
17.000 zł /brutto/ 
 
słownie : siedemnaście tysięcy zł. brutto. 
 
 


