
24.0S.2006r.

Z/ odpis doreczyc pelnomocnikowi powoda i poz emu (z odpisem pozwu i pouczeniem)

oraz pozszywac akta

I, ( • Y

Mieszkaniowa " Przy Metrze" w Warszawie

nakazuje, aby pozwany Zbigniew Sarata zaplacil powodowi kwote 46 619,06

zl (czterdziestu szesciu tysiecy szesciuset dziewietnastu zlotych 06/100) wraz

z ustawowymi odsetkami od dnia 01.08.2006 r. od kwoty 36086,39 zl do dnia

zaplaty wraz z kwota 2715 zl (dwoch tysiecy siedmiuset pietnastu zlotych)

tytulem zwrotu kosztow procesu, w tenninie dwoch tygodni, alba wniosl w

tymze terminie sprzeciw.

Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa II Wydzial Cywilny w skladzie:

Przewodniczacy: SSR Miroslaw Nowosad

po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy

na skutek POZWLl zlozonego w dniu 22.08.2006 1'. przez powoda Spoldzielnie

Dnia 24 sierpnia 2006 1'.

NAKAZ ZAPLA TY
W POST~POWANIU UPOMINA WCZYM

II Nc 4716/06



Dokument - zadluzenie pozwanego z tytu.u optat - kwoty zadluzenia przypadajace na
czynszowych na dzien 1O.07.2000rwedtug poszczeg61neskfadniki optat czynszowych, w tym
poszczeg61nychskfadnik6w tych o~at----; z tytLHU dostaw medi6w,

- kwoty zadluzenia na dzien10.07.2006r w
poszczeg61nychsktadnikach oplat i tq_cznie---+

SP6lDZIELNIA
METRZE" --------------....;,.

PowOd * I POERalt) *
SPOtDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY METRZE", z sjedzib~: 02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12,

w jej imieniu radca prawny Jolanta Troianowska, Kancelaria Prawnicza "Causa" z siedzibct:01-357

- ze'rteEHik de J'eilWY *
- sygnatura akt * (wskazac sygnatur~)

II Cupr 208/06

we

WZOR FORMULARZAWD - WNIOSKI DOWODOWE

Zatctcznik nr 2
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" U·CZ
Wnioski dowodowe nalezy ZIDZYC na urz~dowyl;ri·formularzu w sprawach, kt6re podlegajq_rozpoznaniu w

postepowaruuuproszczonym tj. w sprawach,W klqrych pow6d dochoozt
1) roszczenwynikajq_cychz um6w, jezeli wa,rto$¢p~E!dmiotusporu nie przekracza dziesieciu tysi~cyz.otych,
2) roszczen wynikajq_cych'z r~kojmi lub 'gw~i"anCjijakosci, lub z niezgodnoSci towaru konsumpcyjnego z

urnowa sprzedazy konsumencdel, jezeli wartosc p'rzEldmiotuumowy nie przekracza dziesi~CiutysiQCYztotych,
3) roszczen 0 zaptate czynszu najmu 1000alimieSzkalnych i optat ob9jq_tajq_cychnajem9~ oraz ophlt z tytu.u

korzystania z lokalu mieszkalneqo w sp6fdzielnimlesZkaniowej- bez wzgl~du na wartosc przedrnlotu sporu.
Formularze dostepne sa w budynkach sapcw, ~~~6w gmin oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.
Pismo naleZyzrozycw biurie podawczymSctdUlub przesfac poczta,
Niezachowanie warunk6w formalnych plsrna, kt6re unlemozliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje

wezwanie do uzupetnienia brak6w w terrninie, tygodniowym. Jezeli braki nie zostana w tym terminie
uzupemione,pismo podlega zwrotowi.

1) 1odpis6w pisma i wszystkich zcHct~nil(6w,,,i.' .. ' .
2) wyliczenie zadtuzenia pozwaneqowed,lug:j)oszczeg6Inychrodzaj6w optat
3) zalq_cznikdo uchwatyRady Nadzorcze.ipow6d,ki-wykaz rodzaj6w swiadczen i oplat z tyt. eksploatacji

podstawowej, ..
4) statuty pow6dki obowiazuiacew okreste obj~tym pozwem

Opinia biegJego, specjalisty ds. rozliczen C,~t.
czynszowych w sp6fdzielniach mieszkan .

". "

Dokument - zalacznik do uchwaty Rady . ,.. ..
Nadzorczej powodowej Spolczielni zawieraiacy - rodzaJe sWI.adczenw ramach eksploatacj
wykaz rodzaj6w optat z tyt tzw. .eksploatac]i podstawowe], ...
podstawowej" _ - wysokosc optat za poszczeg61ne swiadczenia w

przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokalu/domu -

iu
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tak*/~5. Czy wymieniono wszystkich powod6w i pozwanych?
(w wypadkuodpowiedzi .nie" nalezy wypelnic i dolacz c do pozwu formularz DSr

radca prawny Jolanta Trojanowska
Kancelaria Prawnicza "CAUSA" ----------------------

Spoldzielnia Mieszkaniowa " Przy Metrze"
ul. Lanciego 12 Zbigniew Sarata

uI. Lancieg 0 9B --------------------------------------------02-792 Warszawa ---------------------------------------- 02-792 Warszawa

3.1.2. Pelnornocnlk owoda

46 619,06 z~(czterdziesci szesc
tysiecy szescset dziewietnascie
zlotych 06/100)
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W przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu wnosze 0:
- wydanie wyroku zasadzajaceqo na rzecz pow6dki zadana kwote wraz z odsetkami,
- przeprowadzenie rozprawy takze pod nieobecnosc powoda.-----·-------·-------·-------·---·-------·------------=-

zasadzenie koszt6w postepowania w tym koszt6w zastepstwa procesowego wg. norm
przepisanych. ------ --------- ----- -------- ----- ---- ------ ------ ---- ---- --------- -------- ---------- ---- ------ ---

- nakazania okreslonego zachowania si~*
- wydania rzeczy *
- pozostate *

dnia 01.08.2006 r. dnia zaplaty

Poniiej nalezy oplsac zachowanie, kt6re sq_dma nakazac, lub opisac rzecz, kt6rej wydanie ma bye nakazane
(tak, by wyrok m6gt bye wykonany), 0 ile to niezbedne - rowniez wskazac termin wykonania. .Jesli powyze]
wskazano dokfadnie wskazac tresc t

okres, za ktory
od

- ustawowe *
- umowne * ('Nskazac'A'ysokosclub spos6b obliczania)

6.2. Inne tctdanie

36086,39 zt (trzydziesci szesc
tysiecy osierndziesiat szesc zlotych
39/100)

46 619,06 zt (czterdziesci szesc
tysiecy szescset dziewietnascie
zlotych 06/100)

6.1. Zctdanie zasadzenla solidarnie * I winny spos6b * (wskazac jak)

Gdy zadanie pozwu jest skierowane przeciwko wi~cej ednemu
pozwanemu, nalezy wskazac, w jaki spos6b sad ma ~asq_dziedochodzona

6. pozwu
Nalezy wybrac wtasciwy rodzaj zadanla 6.1 rub6.2 iwypelnic nrtr,n\AII",tllnl'"
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wezwanie pozwanego do dobrowolnego spelnienia
swiadczenia.

wezwanie do zaplaty z dnia 08.06.2006 r.
zn. FWP/3506/06 z potwierdzeniem odbioru

na - obowiazek pozwanego do ponoszenia oplat z tytulu
eksploatacji i utrzymania przedmiotowego lokalu,

Przydzial domu jednorodzinnego
warunkach wlasnosciowych
z dn. 20.04.2001 r.

Opiate sadowa w kwccie 300 zt uiszczono w znakach sadowych bezposrednio na pozwie. -------------

Na wartosc przedmictu sporu - 46 619,06 zt - skladaja si~ naleznosci z tytulu oplat czynszcwych
i eksplcatacyjnych tj. 36086,39 zt wyliczcne na dzien 10.07.2006 r., od kt6rej to kwcty pcw6dka
zada cdsetek ustawcwych oc dnia 01.08.2006 r. do dnia zaplaty oraz kwcta 10532,67 z! jake kwcta
cdsetek od nietermincwej zaplaty oplat wyliczcna na dzien 31.07.2006 r., od kt6rej tc kwcty
pcw6dka nie zada cdsetek - kcrzystnie dla pczwanegc.

Zadluzenie do chwili cbecnej nie zostalo uregulcwane.

Pornirno tegc nalezne oplaty nie sa uiszczane.

W dniu 08.06.2006 r. wezwaniem do zaplaty zn. FWP/3506/06 powodowa Spoldzlelnia wezwala
pczwanegc do uregulcwania zadluzenia w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia pisma.

Wcbec powyzszeqo zgcdnie z art. 4 ust. 1 ustawy .0 spoldzielniach mieszkanicwych
i pcstancwieniami statutu powodowej Spoldzielni pczwany zobowiazany jest do ponoszenia oplat
zwiqzanych z eksploatacja i utrzymaniem przedmictcwegc lokalu.

Pczwany Zbigniew Sarata zamieszkuje w dornu jedncrcdzinnym przy ul. Lanciegc 98
w Warszawie, pozostajacym w zasobach pcwcdcwej Spoldzielni.
Przedmictcwy dorn jedncrcdzinny zostal przydzielcny pczwanemu na zasadach spoldzielczeqo
wlasnoscioweqo prawa w dniu 20.04.2001 r.

Wcbec powyzszeqo pczew jest zasadny.

9. Uzasadnienie
Nalety, wskazac wszys'tkie fakty, z kt6rych w~nika';ze iq_danle
wskazac urnowe, z kt6rej"rcszczenie wynika,
tegc obowiq_zku).Okoliczhoscl faktyczne, wnicskL
uprcszczcnym w6wczas, strona
nntr71:11~l:lich . W
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Pozew nalezy zlozyc na urzedowyrn formularzu:
(A) w sprawach, ktore podlegajq rozpoznaniu w postepowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w ktorych powod
dochodzi:

1) roszczen wynikajqcych z urnow, jezeli wartosc przedmiotu sporu nie przekracza dziesieciu tysiecy zlotych,
2) roszczen wynikajqcych z rekojrni lub gwarancji jakosci, lub z niezqodnosci towaru konsumpcyjnego z

urnowa sprzedazy konsumenckiej, jezeli wartosc przedmiotu umowy nie przekracza dziesieciu tysiecy zlotych,
3) roszczen 0 zaplate czynszu najmu lokali mieszkalnych i oplat obciazajacych najemce oraz oplat z tytutu

korzystania z lokalu mieszkalnego w spofdzielni mieszkaniowej - bez wzqledu na wartosc przedmiotu sporu.
W sprawach tych rowniez odpowiedz na pozew, pozew wzajernny, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty

od nakazu zaplaty w postepowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym i
pisma zawierajace wnioski dowodowe nalezy zlozyc na urzedowych formularzach.

W postepowaniu uproszczonym jednym pozwem mozna dochcdzic tylko jednego roszczenia. Polaczenie
kilku roszczen w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikajq z tej samej umowy lub urnow tego
samego rodzaju.
(8) w sprawach, w ktorych powod - ustugodawca lub sprzedawca, dochodzi roszczen wynikajqcych z urnow 0:

1) swiadczenie ustuq pocztowych i telekomunikacyjnych,
2) przewoz osob i baqazu w komunikacji masowej,
3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opatowego,
4) dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow,
5) wywoz nieczystosci,
6) dostarczanie energii cieplnej.
W sprawach tych zarzuty od nakazu zaplaty w postepowaniu nakazowym oraz sprzeciw od nakazu zaplaty

w postepowaniu upominawczym nalezy ztozyc na urzedowych formularzach rowniez wtedy, gdy sprawy nie
podlegajq rozpoznaniu w postepowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie ustugodawcy lub sprzedawcy spelnia
warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiqzek stosowania urzedowych formularzy
dotyczy wszystkich pism wskazanych w pkt (A).

Formularze dostepne sa w budynkach sadow, urzedow gmin oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.
Pozew nalezy zlozyc w biurze podawczym sadu lub przeslac poczta.
Niezachowanie warunkow formalnych pisma, ktore uniemozliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje

wezwanie do uzupetnienia brakow w terminie tygodniowym. Jezeli braki nie zostana w tym terminie
uzupelnione, pismo podlega zwrotowi.

POUCZENIE

Odpis pozwu i wszystkich zalacznikow,
pelnomocnictwo procesowe,
odpis aktualny z KRS powodowej Spoldzfelni,
przydzial domu jednorodzinnego na warunkach wlasnosciowych z dn. 20.04.2001 r.,

tak*/~

10.4.1. Zgtaszany dow6d



z.-c i Prezesa
'..is· T!, icznych

Hann

Zarzad SM "Przy Metrze"

Lp. Nazwisko i Imic stopieri
pokrewieristwa

1. Sarata Zbigniew
2. Maciejewska-Sarata Zojia zona
3. SarataAdam syn
4. ~

»>:r--:
5. -, .:>

~

6. C ~

W przydzielonym domu jednorodzinnym maja prawo zamieszkiwac nastepujace osoby:

Przydzielony dom jednorodzinny rna Pan prawo uzywac wylacznie na cele mieszkalne.

ul. Lanciego 9 B.

195,00 m2, zlokalizowany na dzialce 0 pow. 184,00m2, polozony w budynku nr S- 1przy

przydziela Panu dom jednorodzinny wraz z garazem, 0 powierzchni uzytkowej

W oparciu 0 § 21 Statutu Sp6ldzielni Zarzad Sp6ldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze"

Przydzial domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej .
na warunkach wlasnosciowych

02-776 Warszawa

ul. Hawajska 4 m. 36

Zbigniew Sarata

Pan

nr rej. 3872

tel. 648-74-73
fax. 648-74-30

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY METRZE"
ul. Lanciego 12

02-792 Warszawa



Wwska

podpis czlonka Spoldzielni
...~: ~ .. dZO-o.f- -~CJ~/Warszawa, dnia .

- nie stosowanie sie do postanowien statutowych, postanowien regulaminu uzytkowania
lokali oraz porzadku domowego i wspolzycia mieszkancow w budynkach SM .Przy
Metrze", a w szczegolnosci nie objecie domu jednorodzinnego w terminie 30 dni od daty
postawienia go do dyspozycji moze spowodowac zastosowanie w stosunku do mnie sankcji
statutowych az do wygasniecia prawa do domu jednorodzinnego wlacznie

- jezeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztow budowy powstanie roznica pomiedzy
wysokoscia wstepnie ustalonego wkladu budowlanego, a rzeczywistymi kosztami budowy
domu jednorodzinnego, uprawniony , albo zobowiazany z tego tytulu jest czlonek, ktoremu
w chwili dokonania tego rozliczenia przysluguje wlasnosciowe prawo do domu
jednorodzinnego.

Przyjmuje do wiadomosci, ze:

5. Zawiadamiac Spoldzielnie 0 wynajmowaniu lub oddaniu w bezplatne uzywanie domu
jednorodzinnego w czesci lub w calosci.

zgodnie z4. Dokonywac we wlasnym zakresie na wlasny koszt drobnych napraw
ustaleniami regulaminu Spoldzielni.

3. Uzywac przydzielony dom jednorodzinny z nalezyta starannoscia i zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz nie dokonywac bez zgody Zarzadu Spoldzielni zmian naruszajacych
substancje domu jednorodzinnego .

2. Uiszczac oplaty za uzytkowanie lokalu co miesiac z gory do dnia 10-go kazdego miesiaca
poczawszy od dnia postawienia mi domu jednorodzinnego do dyspozycji.

1. Potwierdzic objecie domu jednorodzinnego w uzytkowanie protokolern zdawczo
odbiorczym przed uplywern 30 dni od dnia postawienia go do dyspozycji.

Zobowiclzanie
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W przypadku nieuregulowania powyzszej kwoty w terminie 7 dni od daty otrzymania

niniejszego pisma, sprawa zadluzenia zostanie skierowana na droge postepowania sadowego i

do egzekucji komorniczej.

Jednoczesnie informujemy, ze dzialajac na podstawie "Ustawy z dnia 14 lutego 20031'.

o udostepnianiu informacji gospodarczych" w przypadku braku zaplaty naleznosci, po

uplywie 1 miesiaca od daty wyslania niniejszego wezwania, Zarzad w trybie powolanej

wyzej ustawy przekaze informacje 0 Pana zobowiazaniach do Krajowego Rejestru Dlugow

Biura Informacji Gospodarczej S.A., z siedziba we Wroclawiu, przy ul. Armii Ludowej 21.

Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" wzywa do uregulowania zadluzenia

z tytulu niewniesionych oplat eksploatacyjnych i za utrzymanie lokalu.

Zadluzenie na dzien 31 maja 2006 I'.wynosilo:

1) 36233,75 zl- z tytulu zaleglych oplat eksploatacyjnych;

2) 9 866,16 zl- z tytulu odsetek za zwloke (stan na dzien 30.04.2006r.).

WEZW ANIE PRZEDSADOWE

Pan Zbigniew Sarata
VI. Lanciego 9B

02 -792 Warszawa

FWPI b60bl06

Warszawa, dn.8 czerwca 2006 r.

ul. Lanciego 12
02-792 Warszawa

Telefon: 0 22 648-74-73, 0 22 648-79-55
Faks 022 648-74-30 w. 102

www.smprzymetrze.waw.pl

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY METRZE"
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W przypadku nieuregulowania powyzszej kwoty w terminie 7 dni od daty otrzymania

niniejszego pisma, sprawa zadluzenia zostanie skierowana na droge postepowania sadowego i

do egzekucji komorniczej.

Jednoczesnie informujemy, ze dzialajac na podstawie "Ustawy z dnia 14 lutego 2003r.

o udostepnianiu informacji gospodarczych" w przypadku braku zaplaty naleznosci, po

uplywie 1 miesiaca od daty wyslania niniejszego wezwania, Zarzad w trybie powolanej

wyzej ustawy przekaze informacje 0 Pana zobowiazaniach do Krajowego Rejestru Dlugow

Biura Informacji Gospodarczej S.A., z siedziba we Wroclawiu, przy ul. Armii Ludowej 2] .

Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" wzywa do uregulowania zadluzenia

z tytulu niewniesionych oplat eksploatacyjnych i za utrzymanie lokalu.

Zadluzenie na dzien 31 maja 2006 r. wynosilo:

1) 36233,75zl- z tytulu zaleglych oplat eksploatacyjnych;

2) 9866,16zl- z tytulu odsetek za zwloke (stan na dzien 30.04.2006r.).
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