
Biuro Ekspertyz Rzeczoznawcy 

z zakresu 

Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego 

mgr inż. Janusz Iżewski 

73-110 Grzędzice ul. Miodowa 1, tel. (091) 576 41 47, 601 560 293 

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy 

przy Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie 

Opinia Techniczna nr 04/02/2021 

Zleceniodawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17 

Zakres oceny: określenie wartości szacunkowej (rynkowej) ciągnika rolniczego marki Pronar MTZ 82A 

z ładowaczem marki TUR15 o nr rej. ZST 79AF 

Przeznaczenie: dla potrzeb zleceniodawcy do sprzedaży przetargowej 

Data i miejsce oględzin: 16.02.2021 r. w garażu Rolniczej Stacji Doświadczalnej w m. Lipnik 

ul. Lipowa 37 

Podstawa opracowania: 

 Oględziny pojazdu, 

 Dokumenty zakupionego pojazdu: w posiadaniu zleceniodawcy, 

 dowód rejestracyjny pojazdu: seria DR/BAJ 2454036, 

 notowania rynkowe wg wartości rynkowych katalogów INFO-EKSPERT część B-I str. 1116 

z 2021 roku oraz innych wydawnictw motoryzacyjnych, 

 obserwacje osobiste notowań pojazdów na giełdach samochodowych, 

 dane z internetowych notowań ofertowych pojazdów, 

 Instrukcja określania wartości pojazdów Nr 1/2016 zatwierdzona 17.05.2016 r. przez Radę 

Naczelną Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego 

w Warszawie do stosowania w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT SRTSiRD 

I. Wyniki ustaleń: 

1. Rodzaj pojazdu marka i typ pojazdu: ciągnik rolniczy marki Pronar MTZ 82A z ładowaczem 

marki TUR15 

2. Rodzaj silnika, pojemność skokowa, moc: wysokoprężny (diesel), 4750 cm3, 57 kW 

3. Barwa pojazdu, rodzaj nadwozia: niebieska, kabina z kompletnym fabrycznym osprzętem 

i wyposażeniem 



4. Cechy identyfikacyjne VIN: 10254P 

nr rejestracyjny: ZST 79AF 

5. Rok budowy pojazdu i data pierwszej rejestracji: 2004 r., 06.05.2004 r. 

6. Wskazania licznika (motogodziny): 6138 

7. Data i zakres wykonywanych napraw: zgodnie z okazaną dokumentacją naprawczą będącą 

w posiadaniu zleceniodawcy 

8. Ogólny stan techniczny ciągnika: dobry, sprawny technicznie 

A) Nadwozie: kabina – kompletna z fabrycznym wyposażeniem i osprzętem, wszystkie 

mechanizmy wyposażenia i osprzętu są sprawne i działają prawidłowo 

B) Silnik z osprzętem: sprawny technicznie, bez widocznych wycieków olejów i płynów 

C) Zespoły przeniesienia napędu (sprzęgło, skrzynie biegów, półosie): sprawne technicznie 

po naprawie według okazanej dokumentacji naprawczej 

D) Układ kierowniczy i jezdny z ogumieniem: sprawny technicznie 

Ogumienie marki: Stomil Olsztyn o wym.: przód – 380/70 R24, tył – 18,4 R34 

Stopień zużycia eksploatacyjnego ogumienia: około 30 % 

E) Zawieszenie przednie i tylne: sprawne technicznie po naprawie według dokumentacji 

będącej w posiadaniu zleceniodawcy 

F) Układ hamulcowy: sprawny technicznie 

G) Instalacja elektryczna: sprawna technicznie 

akumulator: sprawny technicznie 

reflektory, lampy kierunkowskazów: sprawne technicznie 

lampy zespolone tylne: sprawne technicznie 

instalacja zapłonowa: sprawna technicznie 

alternator i rozrusznik: sprawne technicznie po udokumentowanej naprawie 

H) Inne, wyposażenie dodatkowe, osprzęt: na ciągniku zamontowany jest oryginalny ładowacz-

spychacz marki TUR15 z osprzętem hydraulicznego sterowania – sprawny technicznie 

9. Ogólny stopień zużycia eksploatacyjnego pojazdu i jego kwalifikacja: zużycie eksploatacyjne 

przedmiotowego ciągnika określa się na około 60 % w stosunku do wartości początkowej 

wraz z ładowaczem hydraulicznym marki TUR15 

II. Wyliczenie wartości szacunkowej (rynkowej) ciągnika rolniczego marki Pronar MTZ 82A 

z ładowaczem marki TUR15 w złotych brutto: 

1. Wartość bazowa (katalogowa – początkowa) w zł: 83 531 zł brutto. 

2. Korekty ujemne różne w % i w zł na kwotę: 70 % tj. na kwotę 25059,20 zł brutto. 

3. Korekty dodatnie w % i w zł na kwotę: 10 %, tj. na kwotę 8353,10 zł brutto. 

4. Wartość szacunkowa pojazdu przy uwzględnieniu korekt ujemnych i dodatnich w zł: 33 412,40 

zł brutto, słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta dwanaście i 40/100 złotych brutto. 



III. Wartość rynkowa, szacunkowa ciągnika rolniczego marki Pronar MTZ 82A z ładowaczem marki 

TUR15 w złotych brutto wynosi w zaokrągleniu: 33 400 zł brutto, słownie: trzydzieści trzy tysiące 

czterysta złotych brutto. 

1. Do sprzedaży przetargowej cena wywoławcza może być niższa i w pierwszym przystąpieniu 

wynosić od 70% wartości oszacowanej. 

Uwagi i ostrzeżenia: 

Rzeczoznawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i zmiany w pojeździe po 

dniu dokonania jego oględzin. 

Wykonano zdjęcia sztuk 8 aparatem cyfrowo marki Canon A800. 

Grzędzice dn. 19.02.2021 r.



Materiał podglądowy  

do opinii technicznej nr 04/02/21 

 

Ciągnik rolniczy marki Pronar MTZ 82A o nr. Rej. ZST 79AF tylna strona 

 

Zbliżenie tablicy rejestracyjnej ciągnika rolniczego marki Pronar MTZ 82A 



 

Fabryczna tabliczka znamionowa ciągnika rolniczego marki Pronar MTZ 82A 

 

Widok koła tylnego z ogumieniem w ciągniku rolniczym marki Pronar MTZ 82A 



 

Widok ogólny ciągnika rolniczego marki Pronar MTZ 82A o nr rej. ZST 79AF z ładowaczem czołowym 

marki TUR15 – przednia prawa strona 

 

Widok ogólny ciągnika rolniczego marki Pronar MTZ 82A z ładowaczem marki TUR15 nr rej. ZST 79AF 



 

Wnętrze kabiny w ciągniku rolniczym marki Pronar MTZ 82A, ZST 79AF 

 

Wskazania licznika motogodzin w kabinie ciągnika rolniczego marki Pronar MTZ 82A o nr rej. ZST 79AF 
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