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OBWIESZCZENIE O D R U G I E J L I C Y T A C J I NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc 
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30 stycznia 2023r. o godz.11:30 w Sąd Rejonowy w 
Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 sala nr 6 odbędzie się druga 
licytacja nieruchomości 
należącej do dłużnika: Kazimierz Mikołajczyk 
położonej: 72-600 Świnoujście, Monte Cassino 34A, Świnoujście, 

dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: Sz1W/00011441/8] 

Budynek mieszkalny 

Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej, 1 - piętrowy, podpiwniczony. Budynek wybudowano w 

technologii tradycyjnejmurowanej w latach 1902 - 1903. Rozbudowa w postaci nadbudówki miała 

miejsce w 1984 r. Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem cementowo - wapiennym. Dach konstrukcji 

masywnej, kryty papą. 

Uwaga: 

Autor operatu szcunkowego dokonał m. in. kontrolnego pomiaru powierzchni użytkowej w świetle 

murów wyprawionych zgodnie z POLSKĄ NORMĄ PN - 70 B - 02365 za pomocą miernika 

laserowego LEICA. 

Wg przyjętych norm powierzchnię liczy się w 100 % gdy wysokość pomieszczeń ma powyżej 2,2 m, w 

50 % gdy powierzchnia pomieszczeń znajduje się w zakresie od 1,4 m do 2,2 m a gdy ma poniżej 1,4 m 

pomija się. 

1 Tabela nr 1. Parametry budynku mieszkalno - komercyjno - piekarniczego (dane wg 
pomiarów dokonanych przez autora podczas oględzin): 

Lp. I Budynek mieszkalny I Wielkość [m2] 
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1. Powierzchnia użytkowa budynku, w tym: 221,72 m2 

- powierzchnia użytkowa parteru: 109,61 m2 

- powierzchnia użytkowa piętra: 112,11 m2 

Tabela nr 2. Struktura i powierzchnie pomieszczeń w budynku mieszkalno - komercyjno -
piekarniczym(dane wg pomiarów dokonanych przez autora podczas oględzin): 

Lp. Pomieszczenie 

P A R T E R Wielkość[m2] 

1. POMIESZCZENIE 23,92 

2. POMIESZCZENIE 21,21 

3. POMIESZCZENIE 54,72 

4. POMIESZCZENIE 12,26 

R A Z E M POW. UŻYTKOWA 

112,11 m2 

I PIĘTRO 

1. POKÓJ 11,00 

2. POKÓJ 15,01 

3. K O R Y T A R Z I 4,70 

4. POKÓJ 10,00 

5. K O R Y T A R Z I I 6,54 

6. KUCHNIA 10,90 

7. POMIESZCZENIE 2,36 

8. ŁAZIENKA 4,60 

9. POKÓJ 24,76 

10. POKÓJ 19,74 
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R A Z E M POW. UŻYTKOWA 109,61 

m2 

*Różnica w ewentualnych pomiarach może wynikać z miejsca samego pomiaru, gdyż posadzka nie jest równa. 

Charakterystyka części mieszkalnejwg stanu na dzień oględzin, tj. 03.06.2020 r.: 

Drzwi zewnętrzne: 

- drewniane pełne. 

Drzwi wewnętrzne: 

- płycinowe częściowo przeszklone (brak klamki oraz widoczne ubytki w oszkleniu), 

harmonijkowe, drewniane podwójne częściowo przeszklone. 

Stolarka okienna: 

- pcv oraz drewniana. 

Parapety: 

- wewnętrzne: z płyty wiórowej laminowanej w słabszym stanie techniczno - użytkowym, 

masywne. 

- zewnętrzne: blaszane. 

Tynki wewnętrzne: 

- w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte tapetą w słabym i złym stanie techniczno -

użytkowym(widoczne zabrudzenia, grzyb, zawilgocenia, odparzenia tynku, odklejanie się tapety, 

ubytki; na sufitach widoczny grzyb), 

- na korytarzach: ściany pokryte tapetą malowanąw przeciętnym i słabym stanie techniczno -

użytkowym(widoczne ubytki), 

- w kuchni: ściany pokryte farba ścienną, tapetą oraz glazurą w przeciętnym i słabymstanie 

techniczno - użytkowym, 

- w łazience: ściany pokryte glazurą w przeciętnymi w dobrym stanie techniczno - użytkowym, 

- w spiżarni: ściany pokryte sidingiem oraz tapetą w przeciętnym i słabym stanie techniczno -

użytkowym(odklejanie się tapety). 
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Posadzki: 

- w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe oraz wykładzina dywanowa w słabym i 

złym stanie techniczno - użytkowym(szczeliny, przetarcia, ubytki), 

- na korytarzach: terakota w słabym i złym stanie techniczno - użytkowym(luźne kafle), 

- w kuchni: terakota w przeciętnymstanie techniczno - użytkowym, 

- w łazience: terakota w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym, 

- w spiżarni: wykładzina dywanowa w słabszym stanie techniczno - użytkowym, 

- na balkonie: terakota w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym. 

Tynki zewnętrzne: 

- ściany pokryte tynkiem cementowo - wapiennym. 

Pokrycie dachu: 

- papa. 

Rynny i rury spustowe: 

- z blachy stalowej ocynkowanej. 

Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej: 

- instalacja wodno - kanalizacyjna, 

- instalacja teletechniczna, 

- instalacja grzewcza, 

- instalacja ciepłejwody, 

- instalacja elektroenergetyczna, 

- instalacja wentylacji spalinowej, 

- instalacja wentylacji grawitacyjnej. 

Funkcjonalność: słabsza jak na taka powierzchnię. Pomieszczenia przejściowe. Wejście do części 

mieszkalnej przez piekarnię. Łazienka z wc razem. Kuchnia widna. na korytarzu znajduje się szafa 

wnękowa. 

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów budowlanych i wykończeniowych 

pozwala na określenie standardu jako niski, natomiast stan technicznybudynku określony zostaje jako 

pogorszony. 

Tabela nr 3: Klasyfikacja stanu technicznego budynków: 

Lp. 

Klasyfikacja 

stanu 

technicznego 

Procent 

zużycia 

elementu 

Kryterium oceny elementu 

1 2 3 | 4 
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1. 
BARDZO 
D O B R Y 0% - 15% 

Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, 
wykończenia, wyposażenia, jest dobrze 
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje 
zużycia i uszkodzeń, Cechy i właściwości 
wbudowanych materiałów odpowiadają 
wymogom norm. 

2. 
DOBRY, 

ZADOWALA 
JĄCY 

16%-30% 

Element budynku utrzymywany jest należycie. 
Celowy jest remont bieżący polegający na 
drobnych naprawach, uzupełnieniach, 
konserwacji, impregnacji. 

3. ŚREDNI 31% -50% 

W elementach budynku występują niewielkie 
uszkodzenia i ubytki niezagrażające 
bezpieczeństwu. Celowe jest przeprowadzenie 
naprawy bieżącej. 

4. POGORSZO 
NY 51% - 70% 

W elementach budynku występują znaczne 
uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości 
wbudowanych materiałów mają obniżoną 
klasę. Celowe jest wykonanie naprawy 
głównej. 

5. A W A R Y J N Y ponad 71% 

W elementach budynku występują duże 
uszkodzenia; i ubytki, które mogą lub zagrażają 
dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie 
zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania 
nowego elementu. W uzasadnionych 
wypadkach zahamowanie zagrożenia może 
nastąpić w drodze remontu kapitalnego w 
bardzo dużym zakresie. 

Do budynku przynależy piwnica o powierzchni ok. 30 m2. 

Charakterystyka części mieszkalnejwg stanu na dzień oględzin, tj. 03.06.2020 r.: 

Drzwi zewnętrzne: 

- drewniane pełne. 

Drzwi wewnętrzne: 

- płycinowe pełne oraz brak drzwi. 

Stolarka okienna: 

- drewniana. 

Tynki wewnętrzne: 

- w pomieszczeniu użytkowym: ścianypokrytefarbą ścienną oraz glazurą starego typuw 

przeciętnym i słabym stanie techniczno - użytkowym, 
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- w pomieszczeniu gospodarczym: ściany częściowo otynkowane, pokrytefarbą ścienną oraz 

glazurą w słabym i złym stanie techniczno - użytkowym (widoczne liczne ubytki), 

- na korytarzu: ścianyczęściowo otynkowane ipokryte farbą ścienną oraz sidingiem w przeciętnym i 

słabym stanie techniczno - użytkowym(widoczne liczne ubytki, odparzenia tynku, grzyb; 

zadaszenie korytarza konstrukcji drewnianej), 

- w sanitariatach: ścianypokrytefarbą ścienną, sidingiem, glazurą oraz farba olejną w przeciętnym 

stanie techniczno - użytkowym. 

- w szatni: ścianypokrytefarbą ścienną oraz farba olejną w przeciętnym stanie techniczno -

użytkowym. 

Posadzki: 

- w pomieszczeniuużytkowym: terakota starego typu w przeciętnym stanie techniczno -

użytkowym, 

- w pomieszczeniu gospodarczym: posadzka betonowa, 

- na korytarzu: kostka typu „Polbruk" w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym, 

- w sanitariatach: terakota w przeciętnym i słabszym stanie techniczno - użytkowym. 

- w szatni: terakota w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym. 

Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej: 

- instalacja wodno - kanalizacyjna, 

- instalacja teletechniczna, 

- instalacja grzewcza, 

- instalacja ciepłejwody, 

- instalacja elektroenergetyczna, 

- instalacja wentylacji spalinowej, 

- instalacja wentylacji grawitacyjnej, 

- instalacja pieca piekarniczego. 

Budynek gospodarczy wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy. Budynek w 

słabszym stanie (wg oświadczenia dłużnika). 

Budynek o charakterze mieszkalno - komercyjno - piekarniczym i działka 

Działka nr 496 posiada kształt dość regularny, przypominający w ogólnym zarysie wielobok. Na działce 

znajduje się budynek o charakterze mieszkalno - komercyjno - piekarniczym, w zabudowie zwartej, 
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urządzenia infrastruktury technicznej. Zagospodarowanie nieruchomości słabsze. Działka gruntowa 

zasadniczo płaska. Działka nie jest ogrodzona, utwardzenie wykonane z kostki typu „Polbruk". Dojazd do 

przedmiotowej nieruchomości początkowo drogą utwardzoną asfaltem, następnie kostką brukową. 

Podstawowe dane działki nr 496: 

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas 

oględzindziałka nr 496 posiada następującą charakterystykę: 

Miejscowość: Świnoujście. 

Obręb ewidencyjny: Świnoujście 6. 

Ulica: Monte Cassino nr 34A. 

KW nr: SZ1W/00011441/8. 

Działka nr 496 o powierzchni 278 m2, (0,0278 ha). 

Symbol użytku: 

- B o powierzchni 278 m2, (0,0278 ha). 

Kształt działki: dość regularny, przypominający w ogólnym zarysie wielobok. (v. mapa). 

Dojazd do nieruchomości: początkowo drogą utwardzoną asfaltem, następnie kostką brukową. 

Teren działki: zasadniczo płaska. 

Warunki gruntowo wodne - dobre. 

Nasłonecznienie: przeciętne. 

Sposób użytkowania (obecny): działka zabudowana budynkiem o charakterze mieszkalno - komercyjno -

piekarniczym, infrastruktura. 

Działka uzbrojona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne): 

- instalacja wodna, 

- instalacja kanalizacyjna, 

- instalacja elektroenergetyczna, 

- instalacja gazowa, 

- instalacja ciepłownicza. 

Działka graniczy: 

- od strony północnej z zabudowaną działką nr 491/4 i niezabudowanymi działkami nr 491/8, i 

491/5, 

- od strony wschodniejz zabudowaną działką nr 495 i niezabudowaną działką nr 491/5, 

- od strony południowej z zabudowanymi działkaminr 491/6 i 491/7, 

- od strony zachodniej z działką nr 491/9 stanowiącą drogę dojazdową. 
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Przedmiot opinii położony jest w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino,w lewobrzeżnej śródmiejskiej 

części miasta Świnoujście. Odległość od plaży Morza Bałtyckiego ok. 1,2 km w linii prostej. Sąsiednie 

zabudowy stanowią budynki wielorodzinne, kilkukondygnacyjne wybudowane w podobnym okresie oraz 

w latach przedwojennych. 

Dobry dostęp do miejskiej infrastruktury handlowo-usługowej i kulturalno-oświatowej. W okolicy 

wystarczająca ilość sklepów spożywczych i przemysłowych oraz punktów usługowych różnych branż 

np.„Społem",„Lidl",„Biedronka", „Max", itd.W pobliżu istnieje kilka obiektów użyteczności publicznej 

jak szpital, przedszkole, szkoła podstawowa, poczta, kościół katolicki,biblioteka,apteka,bank, restauracje, 

Park Zdrojowy,Komenda Miejska Policji, stacja paliw, Park Zdrojowy, bank, restauracje, itp. 

Dojazd do przedmiotu opinii jest początkowo drogą utwardzoną asfaltem, następnie kostką brukową. 

Oddalenie nieruchomości od głównych ciągów komunikacyjnych sprawia, że użytkownicy nie odczuwają 

nadmiernych hałasów pochodzących z pobliskich dróg. W pobliżu przedmiotu opinii znajduje się 

wystarczająca liczba miejsc parkingowych. 

Biorąc pod uwagę wymienione czynniki dotyczące położenia ogólnego i szczegółowego autor operatu 
ocenia je jako położenie przeciętne. 

Wartość rynkowa prawa wieczystego użytkowania określona została przez biegłego: mgr Krzysztofa 
Babskiego na kwotę: 510 600,00zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy sześćset złotych), wg stanu na 
dzień 03 czerwca 2020r. i cen na dzień 30 wrzesnia 2020r. 

udział 1/2 części należacej do Kazmierza Mikołajczyk 255 300,00zł 

W tym: 

Wartość rynkowa prawa użytkowania wiezystego samej działki bez uwzględnienia naniesień 
określona została przez biegłego: mgr Krzysztofa Babskiego na kwotę: 244 100,00zł (słownie: 
dwieście czterdzieści cztery tysiace sto złotych), wg stanu na dzień 03 czwerwca 2020r. i cen 
na dzień 30 września 2020r. 

udział 1/2 części należacej do Kazmierza Mikołajczyk 122 050,00zł 

Wartość rynkowa naniesień bez uwzględneinia gruntu określona została przez biegłego: mgr 
Krzysztofa Babskiego na kwotę: 266 500,00zł (słownie: jdwieście sześćdziesiat sześ tysięcy 
piećset złotych), wg stanu na dzień 03 czerwca 2020r. i cen na dzień 30 września 2020r. 

udział 1/2 części należacej do Kazmierza Mikołajczyk 133 250,00zł 

Suma oszacowania wynosi 255 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 
170 200,00zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy 
oszacowania, to jest 25 530,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce 
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie 
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właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o 
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 12403914 1111 0010 5196 8787 najpóźniej w 
dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć 
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne 
osoby wymienione w tym artykule. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od 
godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania 
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt 
postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez 
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o 
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie 
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez 
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed 
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Komornik Sądowy 

Piotr Żygadło 
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