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dr Jarosław Ziętara
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 

Kancelaria Komornicza nr X w Krakowie
31-553 Kraków, ul.  Cystersów 26C/6 (IIp.)
tel: 124139385, przyjęcia stron: wt 11:00 - 17:00

konto: Małopolski Bank Spółdzielczy 87861900060030032580880001 
Sygn. akt KM 683/21 Kraków, dnia 25.11.2021   

P R O T O K Ó Ł
OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

- lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Chodkiewicza 14, 
objętego księgą wieczystą KR1P/00039253/5
PRZEPROWADZONEGO W DNIACH

18.11.2021 I 25.11.2021  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara w postępowaniu
egzekucyjnym z wniosku wierzyciela:

AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81

przeciwko dłużnikowi:
Kolanko Jolanta
Kolanko Krzysztof

o egzekucję świadczeń pieniężnych

w dniu 18.11.2021 o godz. 10:00  na miejsce położenia nieruchomości tj. Kraków, ul. Chodkiewicza 14 stawił się
komornik. Na miejscu obecny biegły sądowy - rzeczoznawca majątkowy Wiesława Pawłowska - Żółkiewicz.

Nikt nie stawił się ze strony wierzyciela. Na miejscu obecni: Jolanta Kolanko i Krzysztof Kolanko.

Komornik ustalił stosownie do dyspozycji przepisu art. 947 k.p.c. co następuje. 

1). oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub
zbioru dokumentów.

a). Lokal objety KW nr KR1P/00039253/5 znajduje się w kamienicy przy ul. Chodkiewicza 14, lokal mieszkalny
położony na parterze (1 kondygnacja) stanowiący odrębną nieruchomość,  jednopoziomowy, powierzchnia użytkowa
lokalu:  92,68 m2, obejmuje całą kondygnację i składa się z 5 pokoi, kuchnia, korytarz, WC. Natomiast w księdze
wieczystej w opisie lokalu wskazane jest: 4 pokoje, 1 kuchnia. 
Ustalono, że pierwotnie WC o powierzchni 1 m2 wliczone do powierzchni lokalu znajdowało się poza obrębem
mieszkania. Ponadto, obecnie do powierzchni lokalu włączono część korytarza, zwiększając tym samym powierzchnię
lokalu. Jednak powierzchnia obejmująca korytarz, nie posiada podstawy prawnej włączenia w skład lokalu, ponieważ z
chwilą wyodrębnienia trzech lokali po jednym na każdej z trzech kondygnacji kamienicy na mocy umowy o
ustanowienie odrębnej własności lokali  z dnia 29 maja 1961 r. akt notarialny Rep A.II.9016/61  weszła w skład
nieruchomości wspólnej i stanowi współwłasność w ułamkowych częściach przypisanych do trzech wyodrębnionych
lokali w kamienicy.  Stąd obecna powierzchnia lokalu zawiera część wspólną obejmującą  część  korytarza,
wymagającego uregulowania prawnego i ta część zwiększająca powierzchnię lokalu nie podlega oszacowaniu jako część
stanowiąca nieruchomość wspólną. Powierzchnia lokalu mieszkalnego ujawniona w księdze wieczystej o powierzchni
92,68 m2 nie obejmuje korytarza. 
Wystawa: zachodnia – trzy pokoje, wschodnia - dwa pokoje, kuchnia oraz WC. Lokal wykończony w wysokim
standardzie. 

b). Sposób dostępu nieruchomości gruntowej do drogi publicznej oraz dostępność urządzeń infrastruktury technicznej:
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Chodkiewicza, dostęp do: wody, kanalizacji, gazu
i energii elektrycznej.
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2). budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności
nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem.

Do lokalu przynależy taras, brak innych pomieszczeń przynależnych.

a). Budynki lub inne urządzenia: rok ich budowy, stan, rodzaj konstrukcji i materiału budowlanego, liczbę kondygnacji,
wyposażenie w instalacje i urządzenia, sposób i jakość ich wykonania i sposób użytkowania:

Lokal objety KW nr KR1P/00039253/5 znajduje się w kamienicy z początku XIX wieku, jest to obiekt dwupiętrowy,
w zabudowie zwartej, jedno-klatkowy, podpiwniczony. Kamienica zrealizowana w technologii  tradycyjnej. 

3) stwierdzone prawa i obciążenia.

Z własnością tego lokalu związana jest współwłasność do 7/32 części nieruchomości objętej lwh 167 c.d kw 37616
Kraków dz XIX Grzegórzki.  

Zgodnie z odpisem KW nr KR1P/00039253/5 z dnia 18.11.2021 r. lokal stanowi przedmiot odrębnej własności, zgodnie
z działem II współwłasność ustawowa majątkowa małżeńska Jolanty Kolanko oraz Krzysztofa Kolanko.

Obciążenia zgodnie z działem III i IV ww. księgi wieczystej:

Dział III:

numer wpisu 4

treść wpisu przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przeciwko dłużnikowi Krzysztofowi
Kolanko, o sygn. akt km 675/17 z wniosku n/wym. wierzyciela: Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

numer wpisu 6

treść wpisu przyłączenie do egzekucji z nieruchomości sprawy km 405/18 przeciwko dłużnikom Jolancie Kolanko
i Krzysztofowi Kolanko na rzecz niżej wymienionego wierzyciela: Prezydent Miasta Krakowa.

numer wpisu 8

treść wpisu przyłączenie do egzekucji z nieruchomości sprawy km 1286/19 przeciwko dłużnikowi Krzysztofowi
Kolanko na rzecz niżej wymienionego wierzyciela: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Krakowa-Śródmieścia w krakowie Jarosław Ziętara. 

numer wpisu 9

treść wpisu przyłączenie do egzekucji z nieruchomości sprawy km 683/21 przeciwko dłużnikom jolancie kolanko
i krzysztofowi kolanko na rzecz niżej wymienionego wierzyciela: Avanta fundusz inwestycyjny zamknięty
niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny, Warszawa, 

Dział IV:
numer hipoteki (roszczenia) 1
rodzaj hipoteki (roszczenia) hipoteka przymusowa zwykła
suma (słownie), waluta 2,50 (dwa 50/100 złote) zł
wierzyciel hipoteczny - Skarb Państwa

numer hipoteki (roszczenia) 2
rodzaj hipoteki (roszczenia) hipoteka umowna zwykła
suma (słownie), waluta 46000,00 (czterdzieści sześć tysięcy euro) euro
wierzyciel hipoteczny - Deutsche Bank 24 SA Oddział w Krakowie

numer hipoteki (roszczenia) 3
rodzaj hipoteki (roszczenia) hipoteka umowna zwykła
suma (słownie), waluta 10148,50 (dziesięć tysięcy sto czterdzieści osiem 50/100 euro) euro
wierzyciel hipoteczny - Deutsche Bank 24 SA Oddział w Krakowie
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numer hipoteki (roszczenia) 5
rodzaj hipoteki (roszczenia) hipoteka umowna kaucyjna
suma (słownie), waluta 8000,00 (osiem tysięcy euro) euro
wierzyciel hipoteczny - Deutsche Bank 24 SA Oddział w Krakowie

numer hipoteki (roszczenia) 6
rodzaj hipoteki (roszczenia) hipoteka umowna kaucyjna
suma (słownie), waluta 150000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł
wierzyciel hipoteczny - Avanta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny,
Bielsko-Biała, 

4) umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym do protokołu przez Jolantę Kolanko i Krzysztofa Kolanko lokal nie jest
ubezpieczony.

5) osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki.

 Lokal w posiadaniu Jolanty Kolanko oraz Krzysztofa Kolanko.

6) sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika.

Lokal wykorzystywany na cele biurowe - działalność gospodarcza.

7) oszacowanie z podaniem jego podstaw.

Stosownie do operatu szacunkowego z dnia 25.11.2021 roku przedłożonego przez biegłego sądowego Panią Wiesławę
Pawłowską - Żółkiewicz, wartość rynkowa nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00039253/5 wynosi
1 096 000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

8) zgłoszone prawa do nieruchomości.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym do protokołu przez Jolantę Kolanko i Krzysztofa Kolanko brak jest osób trzecich,
które rościłby sobie prawa do lokalu. 

9) inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości.

a). informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 
Wpis w gminnej ewidencji zabytków.

b).  informacja o przeznaczeniu terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego: 

Zabudowa mieszkaniowa.

c). dane zawarte w księdze wieczystej lub ewidencji gruntów i budynków dotyczące obszaru lub sposobu użytkowania
nieruchomości a stan rzeczywisty:

Lokal składa się z 5 pokoi, kuchnia, korytarz, WC, natomiast w księdze wieczystej w opisie lokalu wskazane jest: 4
pokoje oraz 1 kuchnia,
Ponadto, ustalono, że pierwotnie WC o powierzchni 1 m2 wliczone do powierzchni lokalu znajdowało się poza obrębem
mieszkania, obecnie zostało wyburzone. Ponadto, do powierzchni lokalu włączono część korytarza, zwiększając tym
samym powierzchnię lokalu. Jednak powierzchnia obejmująca korytarz, nie posiada podstawy prawnej włączenia w
skład lokalu, ponieważ z chwilą wyodrębnienia trzech lokali po jednym na każdej z trzech kondygnacji kamienicy na
mocy umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali  z dnia 29 maja 1961 r. akt notarialny Rep A.II.9016/61  weszła
w skład nieruchomości wspólnej i stanowi współwłasność w ułamkowych częściach przypisanych do trzech
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wyodrębnionych lokali w kamienicy.  Stąd obecna powierzchnia lokalu zawiera część wspólną obejmującą  część 
korytarza, wymagającego uregulowania prawnego i ta część zwiększająca powierzchnię lokalu nie podlega oszacowaniu
jako część stanowiąca nieruchomość wspólną. Powierzchnia lokalu mieszkalnego ujawniona w księdze wieczystej o
powierzchni 92,68 m2 nie obejmuje korytarza. 

d). obowiązek podatkowy z tytułu dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów będących własnością dłużnika lub
posiadanych przez niego: 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym do protokołu przez Jolantę Kolanko i Krzysztofa Kolanko na dłużnikach nie
spoczywa obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu ww. lokalu.

e). lokal wykończony w wysokim standardzie, lokal znajduje się w kamienicy z początku XIX wieku, technologia
tradycyjna,

W dniu 25.11.2021  roku biegły sądowy sporządził opinię określającą wartość rynkową nieruchomości objęta księgą
wieczystą. 

W dniu 25.11.2021 roku o godz. 10:00 do kancelarii komornika stawił się: biegły sądowy.
Nikt nie stawił się ze strony wierzyciela ani ze strony dłużnika. 
Komornik po przedłożeniu przez biegłego sądowego opinii określającej wartość rynkową ww. nieruchomości zakończył
opis i oszacowanie ww. nieruchomości. 

Integralną część niniejszego protokołu opisu i oszacowania stanowi: 
1. protokół z dnia 18.11.2021  roku oraz 
2. opinia biegłego sądowego z dnia  25.11.2021 roku, 
3. odpis z dnia 18.11.2021 księgi wieczystej KR1P/00039253/5  

Protokół zawiera  4 strony oraz  3 załączniki.  
Protokół po odczytaniu podpisano.

...........................................                                  ...............................................
                                    / wierzyciel /                                                                   / dłużnik /

..........................................                                    ...............................................
                                      / biegły /                                                                        / komornik /

Otrzymują do wiadomości:
1. pełnomocnik/ wierzyciel 
2. dłużnika
3. uczestnicy
4. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 
5. a/a

POUCZENIE:
Stosownie do art. 950 k.p.c. termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia
w drodze skargi na czynności komornika na podstawie art. art.767 §1 k.p.c. do Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział I Cywilny.


