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Sygn. akt Kmp 2/21
Wodzisław Śląski, dnia 10.12.2021r.

P R O T O K Ó Ł
opisu i oszacowania nieruchomości 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. Łukasz Twaróg w postępowaniu egzekucyjnym
prowadzonym z wniosku wierzyciela: 

alim. Wierzbicki Artur (PESEL 08231501291)
alim. Wierzbicki Szymon (PESEL 10241700939)
repr.  przez  przedstawiciela  ustawowego: Wierzbicka Ewa, ul. Wiosny Ludów 127, 44-321 Marklowice

 przeciwko dłużnikowi:
Wierzbicki Krzysztof

o egzekucję świadczeń pieniężnych

przystąpił dnia 10.12.2021r. o godz. 14:00 do ukończenia opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. 

I. Oznaczenie nieruchomości.
Nieruchomość położona jest w miejscowości: Radlin przy ul. Mariackiej 42/16
i obejmuje: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony na trzecim piętrze (czwarta kondygnacja) w
budynku wielorodzinnym, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” z/s w Radlinie. 
Dla ww. nieruchomości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.
prowadzona jest księga wieczysta o nr GL1W/00064601/0.

Właścicielem nieruchomości jest dłużnik tj. Wierzbicki Krzysztof (PESEL: 78013016952, imiona
rodziców: Dominik i Eugenia).

II. Budowle i inne urządzenia (ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego).
Lokal będący przedmiotem egzekucji stanowi odrębną nieruchomość położoną na trzecim piętrze
(czwarta kondygnacja) w budynku wielorodzinnym, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” z/s w
Radlinie. Lokal składa się z dwóch pokojów (jeden z wyjściem na balkon), kuchni, łazienki z WC oraz
przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 37,67 m2. Do lokalu przynależy jedno pomieszczenie
piwnicy oznaczonej numerem 16, o powierzchni użytkowej 3,52 m2. Z własnością lokalu związany jest
także udział wynoszący 4119 / 123670  części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności
gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 
Budynek wielorodzinny, w którym znajduje się przedmiotowy lokal został wzniesiony w latach 70-tych XX
wieku, w technologii mieszanej. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, posiada pięć kondygnacji
nadziemnych, użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń
infrastruktury technicznej w postaci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej,
gazowej i telekomunikacyjnej (domofon).
Przeznaczenie terenu - 18MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) zgodnie z aktualnym
planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961), który został
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej nr BRM.0007.092.2013 z dnia 19.12.2013r. 
Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z
2015r. poz. 397, 774 i 1505).
Ponadto, nieruchomość została opisana szczegółowo w operacie szacunkowym z dnia 29.09.2021r.
sporządzonym przez Mirosław Janeta - biegły sądowy ds. wyceny nieruchomości powołaną dla
oszacowania nieruchomości, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

III. Stwierdzone prawa i obciążenia w księdze wieczystej nr GL1W/00064601/0.
Roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do
każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów.

Ostrzeżenia o prowadzonej egzekucji: 
1) wszczęcie egzekucji z nieruchomości pismem z dnia 16.02.2021r. przez wierzyciela: Artura

Wierzbickiego oraz Szymona Wierzbickiego w sprawie pod sygn. akt Km 2/21.
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Hipotek: brak.

IV. Umowy ubezpieczenia - nie zgłoszono.

V.  Osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość - Pan Hubert Łajewski z żoną Dominiką
Kędziora oraz ich dwójką małoletnich dzieci Artur Łajewski i Maksymilian Łajewski. Nieruchomość jest
bezpłatnie użytkowana na podstawie umowy użyczenia z dnia 01.01.2020r. zawartą pomiędzy dłużnikiem
a Panem Hubertem Łajewskim (na czas nieokreślony).

VI. Sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika - dłużnik nie zamieszkuje pod ww. adresem.

VII. Oszacowanie nieruchomości: 
Wycena nieruchomości dokonana została przez powołanego w tym celu biegłego sądowego, którego
opinia z dnia 29.09.2021r. stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

Wartość nieruchomości na podstawie ww. wyceny określono na kwotę: 131 000,00-zł (słownie: sto
trzydzieści jeden tysięcy złotych  zero groszy).
Na podstawie danych dostępnych na portalu: https://pfr.mf.gov.pl, ustalono iż dłużnik nie jest czynnym
płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem
VAT. 

VIII. Zgłoszone prawa do nieruchomości (art. 945 § 2 kpc) - nie zgłoszono.

IX. Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej - bezpośrednio od ul. Mariackiej (droga publiczna,
utwardzona o nawierzchni asfaltowej).

Wnioski i oświadczenia uczestników czynności opisu i oszacowania - nie zgłoszono.

Obecni przy czynnościach (prawidłowo zawiadomieni o terminie czynności):

wierzyciel: nieobecny dłużnik:    nieobecny

Komornik zapoznał uczestników czynności z treścią opinii biegłego sądowego z dnia 29.09.2021r. oraz ogłosił, że
przedmiotowa opinia stanowi integralną część niniejszego protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
Ponadto, Komornik poucza strony, iż na powyższy opis i oszacowanie przysługuje w terminie dwóch tygodni od daty
sporządzenia niniejszego protokołu (vide art. 950 Kpc), skarga na czynności komornika. 

Przed podpisaniem odczytano.

Protokół opisu i oszacowania zakończono o godz. 14:30.

P R A W O M O C N E
z dniem 27.12.2021r.

Wodzisław Śląski, dnia 14.01.2022r.

Komornik Sądowy Łukasz Twaróg  
W y s ł a n o   e l e k t r o n i c z n i e

za pośrednictwem Portalu Informacyjnego 
Sądów Powszechnych


