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Sygn. akt Km 19/18 
Wodzisław Śląski, dnia 10.08.2018r.

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

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

Alior Bank S.A. 
 przeciwko dłużnikom:

Sładkowska Małgorzata
Sładkowski Marcin

o egzekucję świadczeń pieniężnych 

przystąpił dnia 10.08.2018r. o godz. 14:00 do ukończenia opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. 

I. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w miejscowości: Skrbeńsko przy ul. Na Górze 2
i obejmuje: działkę gruntu o nr 1459/165 o powierzchni 0,1547 ha, zabudowaną budynkiem
mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym o
powierzchni zabudowy 119 m2 i budynkiem gospodarczym oraz dwie niezabudowane działki gruntu
numer 1460/165 o powierzchni 0,0951 ha oraz 1463/165 o powierzchni 0,0349 ha. 
Dla tej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. w Wydziale Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest księga wieczysta nr GL1W/00046256/4

Przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (G1MN1) zgodnie z 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 nr XXXVII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27.11.2017r.

Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci:  wodociągowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i telekomunikacyjnej (internet światłowodowy).

Właścicielem nieruchomości jest dłużniczka tj. Sładkowska Małgorzata (PESEL: 82042714165, imiona
rodziców: Heliodor i Elżbieta).

II. Budowle i inne urządzenia (ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego) znajdujące się na
nieruchomości:

Na działce nr 1459/165 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem
użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Rok budowy - 1962 (kapitalny remont w latach 2013-2015).
Budynek w dobrym stanie technicznym, wykonany w konstrukcji murowanej z cegły, o dwóch
kondygnacjach nadziemnych (parter i poddasze), instalacja grzewcza we własnym zakresie (na paliwo
stałe - węgiel). Na działce znajduje się jeszcze budynek gospodarczy - stodoła.
Ponadto, nieruchomość została opisana szczegółowo w operacie szacunkowym z dnia 25.06.2018r.
sporządzonym przez Wioleta Lisik - 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/00046256/4:

Służebności: 

1) ograniczone prawo rzeczowe - służebność drogi pod działce nr 1463/165 na całej jej długości i
szerokości, począwszy od drogi publicznej ulicy Na Górze, w kierunku południowo-zachodnim, aż do
granicy z działką nr 1462/165 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę
nr 1461/165 objętej KW nr GL1W/00069271/2. Służebność wpisana do księgi wieczystej dnia
09.01.2013r.;



Strona 2 z 2

2) ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu o treści z par. 3 aktu ustanowienia służebności
przesyłu Rep. A nr 5210/2014 z dnia 13.06.2014r. na rzecz Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji SA z/s w Jastrzębiu Zdroju. Służebność wpisana do księgi wieczystej dnia 09.07.2014r.

Ostrzeżenia o prowadzonej egzekucji: 
1)  wszczęcie egzekucji z nieruchomości pismem z dnia 01.02.2018r. przez wierzyciela: Alior Bank

S.A.  w sprawie pod sygn. akt Km 19/18.

     W dziale trzecim ww. księgi wieczystej widnieje wpis przyłączenia się do egzekucji z nieruchomości
przez wierzyciela Credit Agricole Bank Polska SA w sprawie pod sygn. akt Km 2183/16, lecz
postępowanie w tej sprawie zostało już umorzone postanowieniem z dnia 03.04.2018r.

Hipoteki:

1)  hipoteka umowna w kwocie 315.109,16-zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy sto dziewięć złotych 
16/100) na rzecz Alior Bank SA z/s w Warszawie (Regon 141387142) tytułem zabezpieczenie
należności głównej oraz innych wierzytelności wymienionych w dokumencie stanowiącym podstawę
wpisu, umowa kredytu nr u0002094364158 z dnia 23.05.2012r. Hipoteka wpisana do księgi
wieczystej dnia 25.06.2012r.

IV. Umowy ubezpieczenia:

- brak.

V.  Osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość:

- dłużniczka i jej dwoje małoletnich dzieci, a także matka dłużniczki.

VI. Sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika:

- użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

VII. Oszacowanie nieruchomości: 

Wycena nieruchomości dokonana została przez powołanego w tym celu biegłego sądowego, którego
opinia z dnia 25.06.2018r. stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

Wartość nieruchomości określono na kwotę: 403.370,00-zł, w tym:
- wartość służebności przesyłu określono na kwotę 399,00 zł;
- wartość służebności drogowej określono na kwotę 3.710,00 zł

VIII. Zgłoszone prawa do nieruchomości ( art. 945 § 2 kpc):

- nie zgłoszono.

IX. Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej:

- od ul. Na Górze (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 25.06.2018r. 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

Komornik Sądowy Łukasz Twaróg
Na oryginale właściwy podpis


