
Sygn. akt VI Co ………./16/S

PROTOKÓŁ

dnia 14-05-2018

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w KrakowieVI Wydział Cywilny

w składzie: 

Przewodniczący: SSR ………….

Protokolant: sekretarz sądowy …………...

na posiedzeniu jawnym rozpoznawał sprawę 

z wniosku: Komornik P.Rak KM …../13,Km …./13, Km …../14, Km …../14, 
Km .../15,KM …./16, KM .../17, KM …./17 

przy uczestnictwie:…. SA w ….
Komornik ….. KM .../13,Km …./13, Km ……../14, Km …../14, Km ……../15,KM 
…../16, KM …./17, KM …./17
……. sp.j w ….
…………..

o egzekucję z nieruchomości …………………..

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 14:03

po wywołaniu sprawy stawili się:

00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2018-05-14 o godz 14:03:03

00:00:15 - komornik osobiście,
- licytanci ………….., ……………...,
- dłużnik nie stawił się,
 - prawidłowo zawiadomiony.

Komornik podaje, że zostały wpłacone dwa wadia, dołączając do akt 
listę podmiotów wpłacających wadia.

Staje ……………... (tożsamość ustalono na podstawie okazanego 
dokumentu tożsamości, nr pesel …………...) - podaje, że pozostaje w 
rozdzielności majątkowej.

Za……... SA - staje …………….. (tożsamość ustalono na podstawie 
okazanego dokumentu tożsamości, nr pesel ……………….) - 
przedkłada odpis z KRS na dzień 14/05/2018 r., protokół z posiedzenia
rady nadzorczej dnia 18/05/2017 r. oraz z dnia 27/04/2018 r. 



Wskazuje, że jest udziałowcem w 14%. Jest powołany przez radę 
nadzorczą na prezesa zarządu.

Sąd zobowiązał ………………. do przedłożenia w terminie 1 tygodnia 
dokumentacji wskazującej, iż jest umocowany do reprezentacji spółki 
oraz odpowiadającym wymogom określonym w art. 977 kpc pod 
rygorem pominięcia czynności.

Drugi licytant wnosi o niedopuszczenie do licytanta Waldemara 
Madurę do udziału w licytacji z uwagi na nieprzedłożenie przez niego 
dokumentacji, która wskazywałaby na jego umocowanie w sprawie.

Licytant ………………….. wnosi o dopuszczenie go do udziału w 
licytacji z uwagi na treść przedłożonych przez niego protokołów z 
posiedzenia rady nadzorczej.

Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy celem przedłożenia 
dokumentacji.

00:13:27 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2018-05-14 o godz 14:16:31

00:13:27 Uruchomiono rejestrację dnia 2018-05-14 o godz 14:26:47

00:13:43 Po przerwie stawili się jak poprzednio.

Ujawniono KRS spółki …..SA z dnia 14/05/2018 r. godz. 14:24.

Przewodniczący uchylił wezwanie skierowane do prezesa zarządu 
……………………...SA do uzupełnienia dokumentacji dot. 
umocowania do reprezentacji spółki.

Przewodniczący oddał głos Komornikowi.

Przystąpiono do licytacji.

00:25:24 Komornik podaje, że w wyniku licytacji udział w nieruchomości nabyła 
spółka ………..SA w upadłości układowej z siedzibą w ….. za kwotę 
………. tys zł.

Sąd postanowił na podstawie art. 988 par 2 kpc wstrzymać wydanie 
postanowienia co do udzielenia przybicia.

00:27:57 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2018-05-14 o godz 14:41:18

00:27:58 Zatrzymano rejestrację dnia 2018-05-14 o godz 14:41:21

Zakończono o godzinie: 14:41
Przewodniczący: Protokolant:


