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Kraków, dnia 23.07.2020 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
Jarosław Ziętara
Kancelaria Komornicza nr X w Krakowie ul. Cystersów 26C/6, (II p.), 31-553 Kraków, 
tel.: (12) 413-93-85, przyjęcia stron: wtorek 11:00 - 17:00,
Nr rachunku: 87 8619 0006 0030 0325 8088 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy

Sygn. akt KM 463/19 *8020072300001*

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

OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ NR KR1S/00027448/4 
PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 16.07.2020 I 23.07.2020 R. 

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

Santander Bank Polska S.A. 
      ul.  Jana Pawła II 17
      00-854 Warszawa,
przeciwko dłużnikowi:

Collinge Mark
o egzekucję świadczeń pieniężnych

w dniu 16.07.2020 o godz.13:00 na miejsce położenia nieruchomości tj. Masłomiąca ul. Modrzewiowa 6
stawił się komornik. Na miejscu obecna asysta Policji w osobach st. inż Paweł Kosek, za dłużnika kurator r.
pr. Wojciech Krzemień, biegły sądowy Wiesława Pawłowska - Żółkiewicz oraz Bartosz Sarnowicz -
przywołany ślusarz w celu otwarcia budynku. Nikt nie stawił się ze strony wierzyciela.
Komornik uprzedził osoby uczestniczące w czynności o utrwalaniu przebiegu czynności zgodnie z art. 8091
§ 3 k.p.c. i pouczył o przysługującym na to sprzeciwie. Kurator dłużnika oświadczył do protokołu, że z
uwagi na fakt, że budynek nie wykończony i nie jest zamieszkały, utrwalenie przebiegu czynności nie
wydaje się konieczne i nie wyraża zgody na utrwalenie czynności. 
komornik zarządzi otworzenie budynku w obecności wspomnianych osób i przy pomocy przywołanego
ślusarza.  

Komornik w wyniku przeprowadzonych czynności w dniu 16.07.2020 roku oraz na podstawie opinii
biegłego z dnia 23.07.2020 roku 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.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KR1S/00027448/4, oznaczona jako działka 355/27, o pow.
0,0802 ha, położona w miejscowości Masłomiąca ul. Modrzewiowa 6. Nieruchomość ogrodzona,
zabudowana budynkiem 1-rodzinnym. Działka nie jest zagospodarowana, układ sytuacyjny: działka od
zachodu przylega do drogi, natomiast od pozostałych stron działka graniczy z zabudową jednorodzinną.
Działka obecnie porośnięta trawą, nieużytkowana. Działka ogrodzona od frontu ogrodzenie drewniane
panelowe z furtką i bramą wjazdową. Działka posiada dostęp do układu drogowego - wewnętrznej drogi
osiedlowej, objętej księgą wieczystą KR1S/00026891/7, w której posiada udział w wysokości 1/85.
Wskazany udział 1/85 umożliwia dostęp nieruchomości do drogi publicznej.

2). budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności
nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem.
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Budynek w stanie deweloperskim, został zrealizowany w ramach budowy całego osiedla domów
jednorodzinnych na podstawie pozwolenia na budowę  z 2007 r. Powierzchnia budynku: użytkowa
całkowita: 161,53 m2 w tym powierzchnia użytkowa garażu z komórką: 24 m2. Budynek niepodpiwniczony,
obejmuje 2 kondygnacje nadziemne. W budynku rozprowadzone  instalacje: elektryczna  w tym punkty
oświetleniowe i gniazda, wodno-kanalizacyjna, gazowa i centralnego ogrzewania. W pomieszczeniu na
parterze o funkcji kotłowni znajduje się kocioł wraz z zasobnikiem marki Junkers, budynek zgłoszony do
użytkowania 22.01.2010 r. W budynku nie ma widocznych zacieków, zagrzybienia. Brak dostępu do piętra z
uwagi na brak schodów. 

3) stwierdzone prawa i obciążenia.
W dziale III i IV księgi wieczystej KR1S/00027448/4 ujawnione wpisy zgodnie z odpisem tej księgi
wieczystej z dnia 16.07.2020 r. stanowiącym integralną część niniejszego protokołu.

4) umowy ubezpieczenia.
Brak danych.

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

6) sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika.
Brak danych.

7) oszacowanie z podaniem jego podstaw.
Stosownie do operatu szacunkowego z dnia 23.07.2020 r. przedłożonego przez biegłego sądowego
Wiesławę Pawłowską-Żółkiewicz, wartość rynkowa nieruchomości objętej księgą wieczystą
KR1S/00027448/4 wynosi 527 100 zł. (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych ), 1/85 udziału
w KW KR1S/00026891/7 wynosi 10 200 zł (dziesięć tysięcy dwieście złotych).
Łącznie wartość rynkowa całości wynosi:  537 300 zł (pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta
złotych).

8) zgłoszone prawa do nieruchomości.
Brak danych.

9) inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości.

- niezgodność danych ujawnionych w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym: w księdze wieczystej
KR1S/00027448/4:
 a). w dziale I-O działka 355/27 oznaczona jako R - grunt orny, natomiast w ewidencji gruntów i budynków
działka nr 355/27 wyłączona z produkcji rolnej, 
b). wskazana powierzchnia nieruchomości w księdze wieczystej wynosi 0,8020 ha, natomiast w ewidencji
gruntów i budynków podana jest powierzchnia w wysokości 0,0802 ha.
- budynku zainstalowany jest piec centralnego ogrzewania oraz piec do podgrzewania wody - wraz z
instalacją.
- nieruchomość objęta księgą wieczystą  KR1S/00027448/4 posiada dostęp do drogi publicznej jedynie
poprzez wewnętrznej drogę osiedlową objętą księgą wieczystą KR1S/00026891/7, w której posiada udział w
wysokości 1/85.
- budynek zgłoszony do użytkowania 22.01.2010 r.
- w budynku nie ma widocznych zacieków, zagrzybienia.
- brak innych widocznych cech nieruchomości.

W dniu  23.07.2020 roku biegły sądowy sporządził opinię określającą wartość rynkową nieruchomości
objęta księgą wieczystą KR1S/00027448/4 oraz 1/85 udziału w KW KR1S/00026891/7.
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W dniu 23.07.2020 roku o godz. 13:00 do kancelarii komornika stawił się: biegły sądowy oraz za dłużnika
kurator r. pr. Wojciech Krzemień. Nikt nie stawił się za wierzyciela.

Biegły sądowy przedkłada opinii określającej wartość rynkową ww. nieruchomości wraz z rachunkiem za
wykonaną wycenę.  Kurator dłużnika składa do niniejszego protokołu wniosek o  połączone w jedno
postępowanie egzekucji toczącej się co do nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1S/00027448/4
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz egzekucji z ułamkowej części nieruchomości
-1/85, objętej księgą wieczystą  KR1S/00026891/7 stanowiącej drogę dojazdową  do nieruchomości objętej
księgą wieczystą KR1S/00027448/4.

Następnie komornik zakończył opis i oszacowanie ww. nieruchomości. Integralną część niniejszego
protokołu opisu i oszacowania stanowi protokół z dnia 16.07.2020  roku, opinia biegłego sądowego z dnia
23.07.2020 roku oraz odpis z dnia 16.07.2020  roku księgi wieczystej KR1S/00027448/4 .

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

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

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

Otrzymują do wiadomości:
1. pełnomocnik/ wierzyciel 2. dłużnika/kurator 3. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział VI Cywilny 4. 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. Skargę wnosi się do
Sądu za pośrednictwem komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza nr X w Krakowie). 


