
 

Informacja o nieruchomości zgodnie z  art. 947 ustawy kodeks 

postępowania cywilnego 

 
Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości:  
 
I. Wartość rynkowa nieruchomości objętej KW Nr KR2K/00024741/7 złożonej z działki nr 723/1 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 7 przy ul. Słonecznej w Zabierzowie wynosi (I = IA + IB): 
1 264 781 zł   
Słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych  
 
W tym: 
IA. Wartość rynkowa gruntu – działka nr 723/1 (bez części składowych) wynosi: 138 098 zł    
Słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 
 
IB. Wartość rynkowa składnika budowlanego (części składowe gruntu) wynosi: 1 126 683 zł    
Słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 
 
II. Łączna wartość rynkowa nieruchomości gruntowych niezabudowanych objętych KW Nr 
KR2K/00041417/2 i KW Nr KR2K/00046058/2 złożonych z działek nr 723/4, 723/5 i 728/6 
wynosi (II = III + IV): 166 651 zł   
Słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych  
 
W tym: 
III. Wartość rynkowa nieruchomości objętej KW Nr KR2K/00041417/2 złożonej z działek nr 723/4 
i 723/5 wynosi (III = IIIA + IIIB): 119 681 zł   
Słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych  
 
W tym: 
IIIA. Wartość rynkowa działki nr 723/4 wynosi: 70 454 zł    
Słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 
 
IIIB. Wartość rynkowa działki nr 723/5 wynosi: 49 227 zł    
Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych  
 
IV. Wartość rynkowa nieruchomości objętej KW Nr KR2K/00046058/2 złożona z działki nr 728/6 
wynosi: 46 970 zł    
Słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych  
 
I. Wartość rynkowa udziału ½ w nieruchomości objętej KW Nr KR2K/00024741/7 złożonej z 
działki nr 723/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 7 przy ul. Słonecznej w Zabierzowie 
wynosi (I = IA + IB): 632 390 zł   
Słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych  
 
W tym:  
IA. Wartość rynkowa udziału ½ w gruncie – działka nr 723/1 (bez części składowych) wynosi: 
69 049 zł    
Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych  
IB. Wartość rynkowa udziału ½ w składniku budowlanym (części składowe gruntu) wynosi: 
563 341 zł    
Słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych  
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II. Łączna wartość rynkowa udziału ½ w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych objętych 
KW Nr KR2K/00041417/2 i KW Nr KR2K/00046058/2 złożonych z działek nr 723/4, 723/5 i 
728/6 wynosi (II = III + IV): 83 326 zł   
Słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych  
 
W tym: 
III. Wartość rynkowa udziału ½ w nieruchomości objętej KW Nr KR2K/00041417/2 złożonej z 
działek nr 723/4 i 723/5 wynosi (III = IIIA + IIIB): 59 841 zł   
Słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych   
 
W tym: 
IIIA. Wartość rynkowa udziału ½ w działce nr 723/4 wynosi: 35 227 zł    
Słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych  
 
IIIB. Wartość rynkowa udziału ½ w działce nr 723/5 wynosi: 24 614 zł    
Słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset czternaście złotych   
 
IV. Wartość rynkowa udziału ½ w nieruchomości objętej KW Nr KR2K/00046058/2 złożona z 
działki nr 728/6 wynosi: 23 485 zł    
Słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych   
  
1. Oznaczenie nieruchomości, jej granic, obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru 
dokumentów: nieruchomości gruntowe objęte KW Nr KR2K/00024741/7 złożona z działki nr 
723/1 o powierzchni 0,0500 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 7 przy ul. Słonecznej; KW 
Nr KR2K/00041417/2 złożona z działek nr 723/4 i 723/5 o łącznej powierzchni 0,0500 ha oraz 
KW Nr KR2K/00046058/2 złożona z działki nr 728/6 o powierzchni 0,0200 ha. Nieruchomości 
położone w Zabierzowie, gmina Zabierzów, powiat krakowski, województwo małopolskie. Działka 
nr 723/1 o pow. 0,0500 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 7 przy ul. Słonecznej w 
Zabierzowie, gmina Zabierzów. Lokalizacja, otoczenie i sąsiedztwo przeciętne. Nieruchomość 
położona w strefie pośredniej miejscowości Zabierzów. Północno – zachodnia część miejscowości 
przeciętnie atrakcyjna dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Przeciętne usytuowanie 
względem ciągów komunikacyjnych (ul. Słoneczna – ul. Łąkowa - ul. Śląska DK 79). Sąsiedztwo 
nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W otoczeniu nieruchomości brak 
jest zabudowy  handlowo – usługowej i usługowej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej. Brak 
uciążliwości otoczenia dla realizowanej funkcji nieruchomości. Dostęp do drogi publicznej 
przeciętny. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Słonecznej poprzez służebność 
gruntową obciążającą nieruchomość złożoną z działki nr 723/2 ujawnioną w Dział I Spis Praw 
zawiązanych z własnością KW Nr KR2K/00024741/7. Stan zagospodarowania korzystny. Kształt 
regularny – czworokąt. Teren z lekkim nachyleniem w kierunku północno - zachodnim. Działka 
zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 7. Pozostałe zagospodarowanie stanowią 
utwardzenia terenu (wjazd, chodniki i obejścia wykonane z kostki brukowej) oraz zieleń urządzona 
(drzewa, krzewy, trawnik). Teren działki jest ogrodzony. Przęsła ogrodzeniowe wykonane z 
drewna, słupy ogrodzeniowe betonowe. Brama wjazdowa w konstrukcji stalowej, przesuwna, 
wypełniona drewnem, z napędem automatycznym. Działka posiada wykonane przyłącza do sieci 
infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej (e), wodociągowej (w), gazowej (g), kanalizacyjnej 
(k).  Działka nr 723/4 o pow. 0,0300 ha położona w rejonie przy ul. Słonecznej w Zabierzowie, 
gmina Zabierzów. Lokalizacja i położenie przeciętne. Działka położona w strefie pośredniej 
miejscowości Zabierzów. Północno – zachodnia część miejscowości przeciętnie atrakcyjna dla 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Przeciętne usytuowanie względem ciągów komunikacyjnych 
(ul. Słoneczna – ul. Łąkowa - ul. Śląska DK 79). Sąsiedztwo i otoczenie przeciętne. Sąsiedztwo 
działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W otoczeniu działki brak jest zabudowy  
handlowo – usługowej i usługowej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej. Brak uciążliwości 
otoczenia dla realizowanej funkcji działki. Dostęp do drogi publicznej niekorzystny. Działka nie 
posiada samodzielnie dostępu do drogi publicznej oraz brak jest ustanowionej na jej rzecz 
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służebności gruntowej. Działka posiada wyposażenie w sieci urządzeń infrastruktury technicznej. 
W bezpośrednim otoczeniu działki oraz przez jej obszar przebiegają sieci infrastruktury 
technicznej: wodociągowa (w), elektroenergetyczna (e), gazowa (g), kanalizacyjna (k). Możliwości 
inwestycyjne niekorzystne. Kształt regularny – zbliżony do litery L. Teren z lekkim nachyleniem w 
kierunku północno – zachodnim. Kształt, wielkość oraz cechy geometryczne nie umożliwiają 
prawidłowego i racjonalnego samodzielnego zagospodarowania działki zgodnie z 
uwarunkowaniami planistycznymi. Działka wchodzi w skład kompleksu nieruchomości 
zabudowanych budynkiem mieszkalnym, użytkowana jest jak część ogrodu. Teren działki 
zagospodarowany jest zielenią (drzewa, krzewy, trawnik) oraz obiektami małej architektury. 
Działka nr 723/5 o pow. 0,0200 ha położona w rejonie przy ul. Słonecznej i ul. Śląskiej w 
Zabierzowie, gmina Zabierzów. Lokalizacja i położenie przeciętne. Działka położona w strefie 
pośredniej miejscowości Zabierzów. Północno – zachodnia część miejscowości przeciętnie 
atrakcyjna dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Korzystne usytuowanie względem ciągów 
komunikacyjnych (ul. Śląska DK 79). Sąsiedztwo i otoczenie przeciętne. Sąsiedztwo działki stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W otoczeniu działki brak jest zabudowy  handlowo – 
usługowej i usługowej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej. Brak uciążliwości otoczenia dla 
realizowanej funkcji działki. Dostęp do drogi publicznej przeciętny. Działka posiada dostęp do drogi 
publicznej ul. Śląskiej poprzez służebności gruntowe obciążające nieruchomości złożone z działek 
nr 728/8 i 728/9 ujawnione w Dział I Spis Praw zawiązanych z własnością KW Nr 
KR2K/00041417/2. Działka posiada wyposażenie w sieci urządzeń infrastruktury technicznej. W 
bezpośrednim otoczeniu działki oraz przez jej obszar przebiegają sieci infrastruktury technicznej: 
wodociągowa (w), elektroenergetyczna (e), gazowa (g), kanalizacyjna (k). Możliwości inwestycyjne 
niekorzystne. Kształt regularny – zbliżony do litery L. Teren z lekkim nachyleniem w kierunku 
północno – zachodnim. Kształt, wielkość oraz cechy geometryczne nie umożliwiają prawidłowego i 
racjonalnego samodzielnego zagospodarowania działki zgodnie z uwarunkowaniami 
planistycznymi. Działka wchodzi w skład kompleksu nieruchomości zabudowanych budynkiem 
mieszkalnym, użytkowana jest jak część ogrodu. Teren działki zagospodarowany jest zielenią. 
Działka nr 728/6 o pow. 0,0200 ha położona w rejonie przy ul. Słonecznej w Zabierzowie, gmina 
Zabierzów. Lokalizacja i położenie przeciętne. Działka położona w strefie pośredniej miejscowości 
Zabierzów. Północno – zachodnia część miejscowości przeciętnie atrakcyjna dla zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej. Przeciętne usytuowanie względem ciągów komunikacyjnych (ul. 
Słoneczna – ul. Łąkowa - ul. Śląska DK 79). Sąsiedztwo i otoczenie przeciętne. Sąsiedztwo działki 
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W otoczeniu działki brak jest zabudowy  
handlowo – usługowej i usługowej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej. Brak uciążliwości 
otoczenia dla realizowanej funkcji działki. Dostęp do drogi publicznej niekorzystny. Działka nie 
posiada samodzielnie dostępu do drogi publicznej oraz brak jest ustanowionej na jej rzecz 
służebności gruntowej. Działka posiada wyposażenie w sieci urządzeń infrastruktury technicznej. 
W bezpośrednim otoczeniu działki oraz przez jej obszar przebiegają sieci infrastruktury 
technicznej: wodociągowa (w), elektroenergetyczna (e), gazowa (g), kanalizacyjna (k). Możliwości 
inwestycyjne niekorzystne. Kształt regularny – zbliżony do czworokąta. Teren z lekkim 
nachyleniem w kierunku północno – zachodnim. Kształt, wielkość oraz cechy geometryczne nie 
umożliwiają prawidłowego i racjonalnego samodzielnego zagospodarowania działki zgodnie z 
uwarunkowaniami planistycznymi. Działka wchodzi w skład kompleksu nieruchomości 
zabudowanych budynkiem mieszkalnym, użytkowana jest jak część ogrodu. Teren działki 
zagospodarowany jest zielenią (drzewa, krzewy, trawnik) oraz obiektami małej architektury. 
Budynek mieszkalny nr 7 wykonany w technologii tradycyjnej, w zabudowie wolnostojącej. 
Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne (przyziemie – suterenę, parter; piętro, poddasze 
użytkowe). Budowa budynku realizowana była w latach 1979 ÷ 1990. Rozwiązania konstrukcyjno – 
materiałowe: fundamenty: betonowe. Ściany zewnętrzne: murowane z pustaka i cegły na zaprawie 
cementowo – wapiennej. Ściany wewnętrzne: murowane z pustaka i cegły na zaprawie cementowo 
- wapiennej. Stropy: żelbetowy. Dach: konstrukcja z drewna, dwuspadowy. Pokrycie dachu stanowi 
dachówka ceramiczna. Rynny i rury spustowe z PCV. Schody: betonowe, lane. Elewacja: styropian + 
tynk akrylowy. Stolarka: okna z PCV; drzwi wejściowe stalowe z okleiną; drzwi wewnętrzne z 
drewna oraz płycinowe; brama garażowa segmentowa z automatyką. Instalacje: elektryczna, 
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wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, C.O. (kocioł opalny paliwem stałym / oraz kocioł gazowy). 
Standard wykończenia pomieszczeń budynku: kondygnacja sutereny - przyziemia: na podłogach 
posadzka betonowa oraz okładzina typu gres. Na ścianach tynk cementowo – wapienny oraz tynk 
cementowo – wapienny malowany farbą emulsyjną. Kondygnacja parteru: na podłogach glazura. Na 
ścianach tynk malowany farbą emulsyjną. Kondygnacja piętra: na podłogach panele podłogowe 
oraz glazura (łazienka). Na ścianach tynk malowany farbą emulsyjną oraz glazura (łazienka).  
Kondygnacja poddasza użytkowego: na podłogach panele podłogowe ora glazura. Na ścianach tynk 
malowany farbą emulsyjną oraz glazura (łazienka). Komunikacja: okładzina stopni i podstopnic z 
glazury. Na ścianach tynk malowany. W celu określenia wartości rynkowej nieruchomości standard 
wykończenia budynku określa się jako dobry. Do wykończenia budynku użyto materiałów 
typowych zgodnie z aktualnymi trendami w budownictwie. Występowanie oznak zużycia 
wynikających z użytkowania. Zalecana konserwacja bieżąca. Podstawowe dane techniczne: 
powierzchnia netto [m2]: 310,55;  powierzchnia użytkowa [m2]: 250,96. Stan techniczny: w wyniku 
oględzin ustalono stopień zużycia technicznego jako dobry (stopień zużycia 11 - 25%). Budynek nie 
wykazuje większego zużycia. Mogą wystąpić nieznaczne uszkodzenia wynikające z użytkowania, 
szczególnie mechaniczne. Elementy budynku wymagają konserwacji. Sposób użytkowania: na dzień 
sporządzenia wyceny budynek użytkowany zgodnie z funkcją (cele mieszkalne). Teren na którym 
położony jest przedmiot wyceny objęty jest ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zabierzów (część obejmująca sołectwa: Kochanów i Zabierzów) 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/64/03 Rady Gminy w Zabierzowie z dnia 30.05.2003 rok 
przedmiot wyceny położony jest terenach zabudowy jednorodzinnej oraz usług, oznaczonych 
symbolem M1U. 

2. Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz 
przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem: instalacje w budynku 
(wodociągowa, elektryczna, kanalizacyjna, gazowa); utwardzenia gruntu, ogrodzenie, obiekty małej 
architektury.    

3. Stwierdzone prawa i obciążenia: w KW Nr KR2K/00024741/7 prawo własności 
nieruchomości gruntowej wpisane jest na rzecz Andrzeja Kosek (Stanisław, Zofia) i Władysławy 
Kosek (Marek, Anastazja) wspólność ustawowa majątkowa małżeńska w udziale ½ oraz Magdaleny 
Wróbel (Andrzej, Władysława) i Piotra Wróbel (Tadeusz, Krystyna) wspólność ustawowa 
majątkowa małżeńska w udziale ½. Dział I. Spis Praw związanych z własnością zawiera wpisy: 
uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: z własnością 
działki 731/1 połączona jest służebność drogi przez działkę nr 723/2 - objętą KW nr 108420. 
Numer KW: /00108420/. 
Dział III. Prawa, roszczenia i ograniczenia: 

 wzmianki: REP.C. / KOMO / 87049 / 21 - 2021-06-11, 14:38:24. 1.1 Dz. 
KW./KR2K/3281/21/1 - 2021-06-11, 14:46:58 - wpis wszczęcia egzekucji; 

 ostrzeżenie: wszczęcie egzekucji z nieruchomości z wniosku wierzyciela: Anna Marzec-
Markiewicz do sygn. akt IX KM 2671/09. Przedmiot wykonywania: 1/2 część na prawach 
wspólności ustawowej Magdaleny Wróbel i Piotra Wróbel; 

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie się do egzekucji z 
nieruchomości z wniosku niżej wymienionego wierzyciela do sygn. akt XII KM 2941/11. 
Przedmiot wykonywania: 1/2 część na prawach wspólności ustawowej Magdaleny Wróbel i 
Piotra Wróbel. Wierzyciel: Krakowski Bank Spółdzielczy, Kraków; 

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie się do egzekucji z 
nieruchomości z wniosku niżej wymienionego wierzyciela do sygn. akt XII KM 
1386/11.Przedmiot wykonywania: 1/2 część na prawach wspólności ustawowej Magdaleny 
Wróbel i Piotra Wróbel. Wierzyciel: Bank Pekao Spółka Akcyjna w Warszawie, Warszawa 

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie postępowania egzekucyjnego 
z nieruchomości z wniosku niżej wymienionego wierzyciela przeciwko dłużnikom 
Magdalenie Wróbel i Piotrowi Wróblowi do sygn. akt XII KM 267/09. Przedmiot 
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wykonywania: 1/2 część na prawach wspólności ustawowej Magdaleny Wróbel i Piotra 
Wróbel. Osoba fizyczna: Anna Marzec-Markiewicz; 

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie do egzekucji z nieruchomości 
przeciwko dłużnikom Magdalenie Wróbel i Piotrowi Wróblowi sygn. KM 2671/09 na 
podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 2009-08-31 sygn. 
akt I Nc 268/09, z wniosku wierzyciela: Przedmiot wykonywania: udział nr 2 wynoszący 
1/2 części. Osoba fizyczna: Anna Marzec-Markiewicz; 

Dział IV. Hipoteki: 
 hipoteka umowna zwykła: 37768,00 (trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 

osiem) zł. Wierzyciel hipoteczny: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I oddz. w Krakowie; 
 hipoteka umowna kaucyjna: 37768,00 (trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 

osiem) zł. Wierzyciel hipoteczny: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I oddz. w Krakowie; 
 hipoteka umowna zwykła: 112550,00 (sto dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) zł. 

Wierzyciel hipoteczny: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I oddz. w Krakowie;  
 hipoteka umowna kaucyjna: 112550,00 (sto dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) zł. 

Wierzyciel hipoteczny: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I oddz. w Krakowie. 
 
W KW Nr KR2K/00041417/2 prawo własności wpisane jest na rzecz Andrzeja Kosek (Stanisław, 
Zofia) i Władysławy Kosek (Marek, Anastazja) wspólność ustawowa majątkowa małżeńska w 
udziale ½ oraz Magdaleny Wróbel (Andrzej, Władysława) i Piotra Wróbel (Tadeusz, Krystyna) 
wspólność ustawowa majątkowa małżeńska w udziale ½. Dział I. Spis Praw związanych z 
własnością zawiera wpisy: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi 
wieczystej: prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 728/8 jej zachodnim krańcem, pasem 
szerokości 3,50 m od działki nr 728/9 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 723/5 (KW nr 
41417). Numer KW: /00049152/; uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej 
księgi wieczystej: prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 728/9 jej zachodnim krańcem, 
pasem szerokości 3,50 m od drogi publicznej nr 101/1 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 
nr 723/5 (KW nr 49152) - zgodnie z linią czerwoną przerywaną - zaznaczoną na mapie podziału 
działki nr 728/5. Numer KW: /00025271/.  
Dział III. Prawa, roszczenia i ograniczenia: 

 wzmianki: REP.C. / KOMO / 87110 / 21 - 2021-06-11, 15:23:19. 1.1 DZ. 
KW./KR2K/3283/21/1-2021-06-12, 07:32:17 - wpis wszczęcia egzekucji; 

 ostrzeżenie: wszczęcie egzekucji z nieruchomości z wniosku wierzyciela: Anna Marzec-
Markiewicz do sygn. akt XII KM 2671/09. Przedmiot wykonywania: 1/2 część na prawach 
wspólności ustawowej Magdaleny Wróbel i Piotra Wróbel;  

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie się do egzekucji z 
nieruchomości z wniosku niżej wymienionego wierzyciela do sygn. akt XII KM 2941/11. 
Przedmiot wykonywania: 1/2 część na prawach wspólności ustawowej Magdaleny Wróbel i 
Piotra Wróbel. Wierzyciel: Krakowski Bank Spółdzielczy, Kraków;  

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie się do egzekucji z 
nieruchomości z wniosku niżej wymienionego wierzyciela do sygn. akt IX KM 1386/11. 
Przedmiot wykonywania: 1/2 część na prawach wspólności ustawowej Magdaleny Wróbel i 
Piotra Wróbel. Wierzyciel: Bank Pekao Spółka Akcyjna w Warszawie, Warszawa; 

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie postępowania egzekucyjnego 
z nieruchomości z wniosku niżej wymienionego wierzyciela przeciwko dłużnikom 
Magdalenie Wróbel i Piotrowi Wróblowi do sygn. akt XII KM 2671/09. Przedmiot 
wykonywania: 1/2 część na prawach wspólności ustawowej Magdaleny Wróbel i Piotra 
Wróbel. Osoba fizyczna: Anna Marzec-Markiewicz;  

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie do egzekucji z nieruchomości 
przeciwko dłużnikom Magdalenie Wróbel i Piotrowi Wróblowi sygn. KM 2671/09 na 
podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 2009-08-31 sygn. 
akt I Nc 268/09, z wniosku wierzyciela: Przedmiot wykonywania: udział nr 2 wynoszący 
1/2 części. Osoba fizyczna: Anna Marzec-Markiewicz; 

Dział IV. Hipoteki: 
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 brak wpisów. 
 
W KW Nr KR2K/00046058/2 prawo własności wpisane jest na rzecz Andrzeja Kosek (Stanisław, 
Zofia) i Władysławy Kosek (Marek, Anastazja) wspólność ustawowa majątkowa małżeńska w 
udziale ½ oraz Magdaleny Wróbel (Andrzej, Władysława) i Piotra Wróbel (Tadeusz, Krystyna) 
wspólność ustawowa majątkowa małżeńska w udziale ½. Dział I. Spis Praw związanych z 
własnością nie zawiera wpisów.  
Dział III. Prawa, roszczenia i ograniczenia: 

 wzmianki: REP.C. / KOMO / 87052 / 21 - 2021-06-11, 14:40:54. 1.1 DZ. 
KW./KR2K/3282/21/1-2021-06-11, 14:48:01 - wpis wszczęcia egzekucji;  

 prawo osobiste: prawo żądania corocznie aż do śmierci jednej ćwierci jęczmienia, jednej 
ćwierci żyta i pół korca ziemniaków lub równowartości. Osoba fizyczna: Aneta Łacheta 
Jarecka;  

 ostrzeżenie: wszczęcie egzekucji z nieruchomości z wniosku wierzyciela: Anna Marzec-
Markiewicz do sygn. akt XII KM 2671/09. Przedmiot wykonywania: na udziale 1/2 części 
Magdaleny i Piotra małż. Wróbel;  

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie się do egzekucji z 
nieruchomości z wniosku niżej wymienionego wierzyciela do sygn. akt XII KM 2941/11. 
Przedmiot wykonywania: na udziale 1/2 części Magdaleny i Piotra małż. Wróbel. 
Wierzyciel: Krakowski Bank Spółdzielczy, Kraków;  

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie się do egzekucji z 
nieruchomości z wniosku niżej wymienionego wierzyciela do sygn. akt IX KM 1386/11. 
Przedmiot wykonywania: na udziale 1/2 części Magdaleny i Piotra małż. Wróbel;  

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie postępowania egzekucyjnego 
z nieruchomości z wniosku niżej wymienionego wierzyciela przeciwko dłużnikom 
Magdalenie Wróbel i Piotrowi Wróblowi do sygn. akt XII KM 2671/09. Przedmiot 
wykonywania: na udziale 1/2 części Magdaleny i Piotra małż. Wróbel. Osoba fizyczna: Anna 
Marzec-Markiewicz;  

 ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: przyłączenie do egzekucji z nieruchomości 
sygn. akt KM 2671/09 przeciwko dłużnikom Magdalenie Wróbel i Piotrowi Wróblowi na 
podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 2009-08-31 sygn. 
akt I NC 268/09, z wniosku wierzyciela. Przedmiot wykonywania: udział nr 2 wynoszący 
1/2 części. Osoba fizyczna: Anna Marzec-Markiewicz;  

Dział IV. Hipoteki: 
 brak wpisów. 

 
UWAGA: prawo osobiste polegające na prawie żądania corocznie aż do śmierci jednej ćwierci 
jęczmienia, jednej ćwierci żyta i pół korca ziemniaków lub równowartości ustanowione na rzecz 
Anety Łachet Jareckiej ujawnione w Dziale III KW Nr KR2K/00046058/2 wygasło wraz ze śmiercią 
uprawnionej (ustalono na podstawie informacji uzyskanych od właściciela nieruchomości).   

4. Umowy ubezpieczenia: nieruchomość stanowi przedmiotu obowiązującej umowy 
ubezpieczenia.  

5. Osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki: 
Wróbel Piotr i Wróbel Magdalena (współwłaściciele nieruchomości) i Kosek Władysława 
(współwłaściciel nieruchomości).  

6. Sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika: działka nr 723/1 zabudowana jest 
budynkiem mieszkalny wykorzystywanym zgodnie z funkcją. Osoby zameldowane: Wróbel 
Magdalena (współwłaściciel nieruchomości); Wróbel Piotr (współwłaściciel nieruchomości); 
Wróbel Gabriela (córka Magdaleny i Piotra, pełnoletnia -23 lata); Wróbel Emilia (córka Magdaleny i 
Piotra, niepełnoletnia -16 lat); Kosek Władysława (współwłaściciel nieruchomości). Działki nr 
723/4 i 728/6 funkcyjnie wraz z zabudowaną działką nr 723/1 tworzą jeden kompleks 
gospodarczy zabudowany budynkiem mieszkalnym, działki niezabudowane użytkowane są jako 
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ogród. Działka nr 723/5 nie jest w posiadaniu dłużnika. W stanie faktycznym wchodzi w skład 
kompleksu nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym nr 138 przy ul. Śląskiej w 
Zabierzowie, użytkowana jest jako część podwórza.  

7. Zgłoszone prawa do nieruchomości: brak informacji. 

8. Inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości:    

 oględziny nieruchomości zostały dokonane w warunkach pełnego dostępu do 
nieruchomości; 

 oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie uwzględnia obciążenia hipoteką oraz 
ewentualnymi prawami nieujawnionymi w KW; 

 oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie uwzględnia istniejących w budynkach 
rzeczy ruchomych wyposażenia, uwzględnia natomiast urządzenia trwale związane w 
szczególności: instalacje sanitarne, elektryczne, itp.; 

 oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje podatków i opłat związanych ze 
sprzedażą nieruchomości, w tym podatku VAT, który należy ustalić zgodnie z wymogami 
przepisów prawa podatkowego.  

 
(podpis i pieczęć) 
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