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Postanowienie

nim*™*, Warszawie*> * ..........................'"w*"
Dnia ............13...1,u.t.y....................2 0 0.1. r.

III Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO J. Elżanowska-Skotarek
Sędziowie'*)- 
Ławnicy -

Pfotekdłarrt-

po rozpoznaniu w dniu ....................... 1.3. ...I I........  20.0.1 r. w ...........W®, t $z® wi.ę.

pr2y udziale *) ............

na

sprawy

(Wymtonit prokuratora lub przedstawiciela organizacji społecznej joSII brał udział)

posiedzeniu niejawnym

Z pow ództw a •)
-wniosiw -

Zbigniew Sarata

przeciwko ............ SjM....!'... f!r.z.y....M.ę.fci .̂ę

o ..zapłatę.............................................................
postanawia:

1. dopuścić dowód z opinii biegłego sądowego d/s budownictwa celem 
ustalenia:

a) stanu technicznego segmentu przy ul. Lanciego 9 b
b) jaka jest wartość dotychczas wykonanych robót budowlanych
c) jaka Jest powierzchnia segmentu i powierzchnia działki, czy 

są zgodne z zawartą umową 23 sierpnia 1997 r-
d) czy prawidłowo naliczono podatek VAT a jeżeli nie , to na czym 

polegają nieprawidłowości
e) jaka jest wartość robót wykonanych przez powoda mających na 

celu usunięcie usterek
f) czy dotychczasowe wpłaty dokonane przez powoda odpowiadają
*) Zbędno skro&Jić.
M3/C P09t 2. PotUnowUnła sądu I instancji.
Drukarnia Nf 1, Warszawa, Zatwiordzono przez M S od 1.01.1999 r.
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rzeczywistym kosztom budowy na dzień dzisiejszy
g) czy należy waloryzować koszty budowy i od jakiej daty
h) czy prawidłowe jest rozliczenie kwot na infrastrukturę, czy 

powód został obciążony nimi dwukrotnie
i) czy do pozwanej Spółdzielni należy wykończenie poddasza opisane 

na k .141
j) czy zasadne było zamontowanie metalowej belki na ścianie przy 

balkonie
k) od kiedy powód winien ponosić koszty ochrony i wywozu śmieci
l) jaki jest stan techniczny dachu i drzwi garażowych oraz ewen

tualne koszty napraw
2. wyznaczyć biegłego z listy biegłych sądowych i zlecić sporzą

dzenie opinii na piśmie w terminie GO dni
3. po nadesłaniu opinii wyznaczyć termin, na który wezwać: 

powoda
adw. Krzemińskiego 
adw. Urjasza N a osyjiaole  w 'ości'■ '.'2 podpisy 

Za zgodność siwterdzom


