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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości zabudowanych: 

1. Hotel Krynica w Krynicy Zdroju, 

2. Hotel Wodnik w Słoku k/Bełchatowa, 

3. Hotel Sport w Bełchatowie, 

4. Hotel Wolin w Międzyzdrojach,  

5. Hotel Solina SPA w Myczkowcach k/Soliny, 

6. DW Bełchatów w Szklarskiej Porębie. 

będących własnością  Elbest sp. z  o.o., na potrzeby zabezpieczenia pożyczki  inwestycyjnej. 

Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia - do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy. 

 

L.p. Nieruchomość Opis aktywa 

1. 

Hotel Krynica 
ul. Park Sportowy 3,  
33-380 Krynica Zdrój 

Nieruchomość gruntowa zabudowana, w której skład wchodzą: 

a) przysługujące Elbest sp. z o.o. prawo własności do działek, 

oznaczonych w ewidencji jako działki: 

     54/2, 55/1, 56/1, 117/1, 140/2,141 (o pow. 14 421,00m2, Obręb 0001 Krynica 

Zdrój), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą KW nr 
NS1M/00023872/8 

b) prawo własności budynku Hotelu Krynica o powierzchni 9 333 m2, 

Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się chata grillowa „Elbestówka” oraz 
garaże samochodowe. 

Służebność nieodpłatnego przejazdu i przechodu pasem szerokości 4 m 
przez działkę nr 117/1 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 117/3 

W ramach kompleksu hotelowego znajduje się pływalnia oraz kompleks 
SPA.  

Do dyspozycji ok 140 miejsc parkingowych. 

2. 

Hotel Wodnik 
Słok k/Bełchatowa,  
97-400 Bełchatów 

Nieruchomość gruntowa zabudowana, w której skład wchodzą: 
 
a) przysługujące Elbest sp. z o. o. do 05.12.2089 r. prawo użytkowania 

wieczystego gruntu Skarbu Państwa, oznaczonego w ewidencji jako 

działka: 
  -   nr 2054/22, 2054/9, 2054/11 (o pow. 58 592,00m2, obręb 21 Łękawa, gmina 

Bełchatów), dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą  KW nr PT1B/00034829/6, 

  - nr 2054/29, 2054/30 (o pow. 32 095,00m2, obręb 21 Łękawa, gmina 
Bełchatów), dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą  KW nr PT1B/00073648/8, 

b) prawo własności budynków wchodzących w skład kompleksu Hotelu 
Wodnik, w tym m.in.: 

   - Hotel Wodnik, o powierzchni łącznej 13 309 m2, 
   - oczyszczalnia ścieków 

 
Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się korty tenisowe, chaty grillowe 
mała i duża, sauna i jacuzzi zewnętrzne, punkt czerpania wody p. poż. oraz wiata 
na sprzęt wodny.  
 
W ramach kompleksu hotelowego znajduje się pływalnia oraz kompleks 
SPA.  
Do dyspozycji ok 140 miejsc parkingowych 
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Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa na działce 
2054/22 oraz 2054/28 (obecnie 2054/29 i 2054/30) obręb Łekawa, gm. 
Bełchatów, a na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego (bądź 
właściciela) działki 2054/27 obręb Łękawa, gm. Bełchatów. 

 
Służebność nieodpłatnego  i nieograniczonego w czasie prawa przejścia  
i przejazdu przez działkę nr 2054/28 (obecnie 2054/29 i 2054/30) obręb 
Łękawa gmina Bełchatów  pasem szerokości 9 m wzdłuż granicy z działką 
5054/22 od granicy z działką 5054/27 do drogi publicznej nr 2111 na rzecz 
każdoczesnego użytkownika wieczystego bądź właściciela działki 2054/27 
obręb Łękawa gmina Bełchatów. 

3. 

Hotel Sport 
ul. Maja 63,  

97-400 Bełchatów 

Nieruchomość gruntowa zabudowana, w której skład wchodzą: 
 

a) przysługujące Elbest sp. z o. o. prawo użytkowania wieczystego 
gruntu Skarbu Państwa, oznaczonego w ewidencji jako działka: 

  -  nr 640/2, 642/1 (o pow. 4 622,00m2, obręb 10, miasto Bełchatów), dla 

której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi  księgę  wieczystą  KW nr PT1B/00039821/5, 

b) przysługujące Elbest sp. z o. o. prawo własności do działek, 

oznaczonych w ewidencji jako działki: 
  -  nr 639/2, 643/17 (o pow. 1 827,00m2, obręb 10, miasto Bełchatów), dla 

której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi  księgę  wieczystą  KW nr PT1B/00039822/2, 

c) prawo własności budynku Hotelu Sport, o powierzchni łącznej 4 750 
m2, 

 
Dojazd zapewniony jest od strony ul 1 Maja. Nieruchomość znajduje się  
w 1 linii zabudowy. 
 

Służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek 
nr 640/2, nr 642/1 polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez będącą  
w użytkowaniu wieczystym KWB "Bełchatów" A.A. nieruchomość oznaczona jako 
działki nr 635/2, 640/1, 642/2 oraz na prawie wyłącznego korzystania z łącznika 
pomiędzy holem hali widowiskowo-sportowej a holem budynku Sport Hotelu - 
nieodpłatnie i nieograniczenie w czasie. 

4. 

Hotel Wolin 
ul. Nowomyśliwska 

76,  
72-500 Międzyzdroje 

Nieruchomość gruntowa zabudowana, w której skład wchodzą: 
 

a) przysługujące Elbest sp. z o. o. do 05.12.2089r. prawo użytkowania 
wieczystego gruntu Skarbu Państwa, oznaczonego w ewidencji jako 

działka: 
    - nr 409/1, 409/2, 28, 129 (o pow. 31 647,00m2, Obręb 1 Międzyzdroje), dla 

której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi  księgę  wieczystą  KW nr SZ1W/00004589/5, 

b) przysługujące Elbest sp. z o. o. do 02.07.2091r. prawo użytkowania 
wieczystego gruntu Skarbu Państwa, oznaczonego w ewidencji jako 

działka: 
   - nr 168 (o pow. 1 772,00m2, Obręb 1 Międzyzdroje), dla której Sąd 

Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę  
wieczystą  KW nr SZ1W/00014858/5, 

c) prawo własności budynku wchodzących w skład kompleksu Hotelu 
Wolin, w tym m.in.: 

- Hotel Wolin, o powierzchni łącznej 9 608 m2, 
- domki kampingowe typu BRDA o powierzchni 57 m2 – 3 szt.  
 

Działka nr 28 została podzielona na działki nr 28/1 oraz 28/2, zgodnie z Decyzją 
podziałową nr GN.6831.9.2021.MD z dnia 29 lipca 2021r.  
Podział geodezyjny ww. nieruchomości nie został ujawniony w Księdze 
Wieczystej nr SZW/00004589/5.  
Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się boisko wielofunkcyjne, miejsce 
na ognisko oraz altana grillowa. 
 
W ramach kompleksu hotelowego znajduje się pływalnia oraz kompleks 
SPA.  
Do dyspozycji ok 150 miejsc parkingowych. 
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5. 

Hotel Solina SPA 
Myczkowce k/Soliny 

38-623 Uherce 
Mineralne 

Nieruchomość gruntowa zabudowana, w której skład wchodzą:  

  

a) przysługujące Elbest sp. z o.o. do 04.12.2089r. prawo użytkowania 
wieczystego gruntu Skarbu Państwa, oznaczonego w ewidencji jako 

działka: 
   - nr 365/54 (o pow. 20 900 ,00m2, Obręb 0008 Myczkowce), dla której Sąd 

Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę  
wieczystą KW nr KS1E/00008517/0, 

b) prawo własności do budynków, w tym. m.in.: 

 budynek hotelowy – pow. użytkowa 3 145 m2  

 3 domki typu Brda, 3szt. o łącznej pow. użytkowej ok. 180 m2 

 budynek garażu i stacji uzdatniania wody -  o łącznej pow. 
użytkowej ok. 195 m2 

 budynek odnowy biologicznej – pow. użytkowa 627 m2  

 budynek przystani wodnej – pow. użytkowa 68 m2 

 budynek oczyszczalni ścieków – pow. użytkowa 15 m2. 

 
Dostęp komunikacyjny jest zapewniony poprzez lokalną drogę asfaltową. 
 
Nieruchomość jest obsługiwana przez ok. 25 miejsc parkingowych. 

6.  

DW „Bełchatów” 
ul. Kilińskiego 4 

58-580 Szklarska 
Poręba 

Nieruchomość gruntowa zabudowana, w której skład wchodzą: 
 

a) przysługujące Elbest sp. z o.o. do 05.12.2089r. prawo użytkowania 
wieczystego gruntu Skarbu Państwa, oznaczonego w ewidencji jako 

działki: 
   - nr 318 (o pow. 528,00m2, Obręb 0006 Szklarska Poręba), dla której Sąd 

Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  
księgę  wieczystą  KW nr JG1J/00016724/4, 

   - nr 319 (o pow. 309,00m2, Obręb 0006 Szklarska Poręba) , dla której Sąd 

Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  
księgę  wieczystą  KW nr JG1J/00016724/4, 

b) przysługujące „ELBEST” sp. z o.o. prawo własności budynku DW 
„Bełchatów” o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1100,19 m2.  

 
Nieruchomość posiada własne miejsca parkingowe. 


