
 

 

 

 

 Opinia techniczna  
 NR 410/2022 

 
 

Zleceniodawca: 
 
Wodociągi Słupsk  Sp. z o.o.  
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 
 
 
Zlecenie z dnia: 
 
05 września 2022r.  
 
Opinię wykonał: 
 
mgr inż. Andrzej Dumanowski 
Rzeczoznawca Samochodowy 
specj. technika samochodowa 
wycena wartości i jakości 
napraw pojazdów samochodowych 
numer identyfikacyjny RS001353 Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
certyfikowany w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców 
i Specjalistów Techniki Samochodowej TÜVPOL Sp. z.o.o 
nr certyfikatu 994/19 
stowarzyszony w Zespole Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Pomorza 

 
Cel opinii: 

 
ustalenie wartości rynkowej pojazdu ciężarowego marki SCANIA 360 nr rej. 
02793. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Słupsk  
01 października 2022r.  
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Przebieg badań 
 

 Wyliczenie wartości pojazdu jest opinią uprawnionego rzeczoznawcy 

samochodowego, opracowaną w oparciu o oględziny i dokonaną ocenę stanu 

technicznego pojazdu oraz obowiązujące Instrukcje Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Samochodowych dotyczące wyceny wartości pojazdów na 

rynku polskim oraz obecne notowania giełdowe pojazdów na rynkach 

krajowych i zagranicznych unijnych. Analizę przeprowadzono na podstawie 

dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawcę, tj. dowód rejestracyjny 

DR/BAQ 4902551 

Miejsce oględzin 

 Oględziny pojazdu ciężarowego marki SCANIA 360 dokonano na ternie 

posesji 1 przy ulicy Orzeszkowej w miejscowości Słupsk.  

Przedmiot badań.  

 Przedmiotem badań jest pojazd ciężarowy SCANIA 360. 

Dane techniczne pojazdu 

Marka pojazdu  SCANIA  

Model pojazdu / typ pojazdu  360 CP 14 

Producent pojazdu   Scania / Szwecja  

Rodzaj pojazdu Pojazd ciężarowy  

Numer identyfikacyjny pojazdu  YS2P8x40001263966 

Rok produkcji pojazdu  2000r. 

Data pierwszej rejestracji 05.10.2000 

Data ważności badań technicznych  08.12.2022 

Stan licznika   501.321 km  

Barwa nadwozia  Biały 

Rodzaj silnika  Silnik sześciocylindrowy czterosuwowy o 

zapłonie samoczynnym  

Pojemność silnika w cm3 11705 

Moc silnika w  KM/obr. 360 

Masa własna pojazdu w kg 12830 

Dopuszczalna masa całkowita 

pojazdu w kg 

32000 

Wyposażenie pojazdu   Zabudowa hakowa MEILLER RK18 065 

Rok budowy 1993 
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Stan pojazdu 
 
 Oględziny przedmiotowego pojazdu przeprowadzono w dniu 05 września 

2022 roku w miejscowości Słupsk. W wyniku przeprowadzonych oględzin 

stwierdzono. 

Nadwozie:  

 Nadwozie kompletne konstrukcji stalowej polakierowane w kolorze białym. 

Stan nadwozia adekwatny do wieku pojazdu. Identyfikację pojazdu dokonano 

na podstawie tabliczki znamionowej umieszczonej na prawym progu kabiny 

pasażerskiej. 

Rama: 

 Rama stalowa podłużnicowa. Numerów identyfikacyjnych nie odczytano. 

Stan podłużnic mocno wyeksploatowany z licznymi ogniskami korozji w 

szczególności w części tylnej pojazdu.  

Wyposażenie nadwozia: 

Wyposażenie wnętrza pojazdu kompletne utrzymane w dobrym stanie bez oznak 

nadmiernego zużycia. Tablica rozdzielcza wyposażona w tachograf.  

Silnik z osprzętem: 

Silnik wraz z osprzętem kompletny. Silnik uruchomiono. Pracował 

równomiernie. Stan osprzętu i zewnętrzne oględziny silnika wskazują na jego 

kompletność.  

Układ napędowy: 

 Układ napędowy (skrzynia manualna oraz przekładnia główna tylna) 

kompletny oryginalny sprawny technicznie podczas jazdy nie wykazuje 

nadmiernych hałasów i nieprawidłowości pracy.   

Zawieszenie przednie z układem kierowniczym: 

 Elementy zawieszeń kpl. oryginalne. Przekładnia kierownicza w stanie 

adekwatnym do wieku i przebiegu pojazdu.  

Zawieszenie tylne: 

 Elementy zawieszenia tylnego kompletne w stanie adekwatnym do wieku i 

przebiegu pojazdu. 

Zabudowa specjalna: 

Urządzenie hakowe Meiller RK18 065 z 1993 roku. Zabudowa nie posiada 

ważnego badania UDT. Konieczność wystąpienia do producenta zabudowy o 
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resurs. Zabudowa posiada liczne uszkodzenia ramy pomocniczej w postaci 

pęknięć podłużnicy. System podpór tylnych zabudowy częściowo niesprawny - 

brak lewego siłownika. 

Reszta: 

Koła stalowe. Ogumienie pojazdu w stanie przeciętnym.  

 

Metodologia wyceny wartości pojazdu  

 Wycenę wartości pojazdu wykonano na podstawie metody 

porównawczej. W tym celu wykorzystano notowania rynku wtórnego 

przedmiotowego sektora pojazdów zarówno krajowego jak i unijnego. 

Uwzględniono, w tym celu zarówno stan techniczny pojazdu, zużycie 

funkcjonalne oraz charakteru wykorzystania pojazdu. Zarówno mając na 

uwadze konieczność wykonania obsług i remontów jak również remontów i 

napraw wykonanych w okresie eksploatacji pojazdu z uwzględnieniem realiów 

rynku wtórnego pojazdów oraz specyfiki sektora pojazdów użytkowych.  

 
 

O P I N I A 
 

 Aktualna szacunkowa wartość pojazdu ciężarowego marki Scania 360 

wyposażonego w zabudowę hakową Meiller RK18 065 ustalona metodą 

porównawczą wg stanu technicznego oraz zużycia eksploatacyjnego 

pojazdu wynikającego z okresu użytkowania pojazdu tj. 261 miesięcy z 

uwzględnieniem koniecznych i dokonanych napraw i remontów pojazdu 

uwzględniając obecną sytuację sektora pojazdów użytkowych rynku 

krajowego oraz unijnego na dzień 01 października 2022r. wynosi: 

 

69.000,00 zł brutto 

słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy (brutto) 
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