
I Biuro Podawcze
IGodziny przyjec interesant6w
I Pn 8:30-18:00,
IWt-Pt 8:30 - 15:30
I

I Czytelnia akt
Godziny przyj~6 interesant6w:
Pn 8:30-17:30 - przy czym akta wydawane
sa do godz. 17:00
Wt-Pt 8:30 - 15:30 - przy czym akta
wydawane sa do godz. 15:00
Tel. 22440-11-58,22440-60-27,22440-60-08
I Email:boi.czytelnia2@warszawa.so.gov.pl

I Biuro Obstugi Interesantow
I Godziny przyj~6 interesant6w:
I Pn 8:30-18:00, Wt-Pt 8:30 - 15:30
I Tel.22 440-31-72 do 78
I Fax. 440-11-21
I Email: boi@warszawa.so.gov.pl
I boi.odpisy@warszawa.so.gov.pl
I

Pismo nie wymaga podpisu wlasnorl?cznegona podstawie § 19 ust. 4 zarzqdzenia Ministra Sprawied/iwosci z dnia 12 grudnia 2003 r. W
sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariat6w sqdowych oraz innych dzial6w administracji sqdowej jako wlasciwie zatwierdzone W
sqdowym systemie te/einformatycznym.

1. Od wyroku przysfuguje zazalenie do Sadu Najwyzszeqo .
2. Zazalenie wnosi sie do sadu, kt6ry wydal wyrok w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia z uzasadnieniem.
3. W postepowaniu przed Sadern Najwyzszyrn obowiqzuje zastepstwo stron przez adwokat6w
lub radc6w prawnych, co wywolu]e koniecznosc wniesienia zazalenia przez pelnornocnika
bedaceqo adwokatem lub radca prawnym.
Wniesienie zazalenia osobiscle przez strone spowoduje ich odrzucenie.
4. Strona zwolniona od koszt6w sadowych w calosci lub czesci ma prawo zqtostc wniosek 0
ustanowienie dla niej pelnornocnika.
5. Strona niezwolniona przez sad od koszt6w sadowych, rnoze sie domagac ustanowienia
adwokata lub radcy prawnego, [ezeli zlozy oswiadczenie, z kt6rego wynika, ze nie jest w stanie
poniesc koszt6w wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania
koniecznego dla siebie i rodziny.

POUCZENIE

sekretarz sqdowy Gratyna Dw6rznik

Z upowaznienia
Kierownika Sekretariatu

Sad Okreqowy w Warszawie V Wydziat Cywilny-Odwotawczy dorecza Panu
odpis wyroku z dn. 3 pazdziernika 2013 r. z uzasadnieniem w sprawie V Ca 1206/13.

DOR~CZENIE

ul. Lanciego 9 B
02-792 Warszawa

Pan
Zbigniew Sarata

Sygn. akt V Ca 1206/13
Data: 31 pazdziernika 2013r.
w odpowiedzi nalezy podac sygn. akt

Sad Okreqowy w Warszawie
V Wydziat Cywilny-Odwotawczy
AI. Solidarnosci 127
00-898 Warszawa
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Na oryglnale wtasciwe podpisy
Za zgodnosc

uchyla zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje do ponownego rozpoznania Sadowi
Rejonowemu dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, pozostawiajac temu Sadowi
rozstrzygniecie 0 kosztach postepowania w instancji odwolawczej.

po rozpoznaniu w dniu 3 pazdziernika 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa Spoldzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w Warszawie

przeciwko Zbigniewowi Saracie i Zofii Maciejewskiej-Saracie

o zaplate

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie

z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt II C 7112

SO Ewa Talarczyk

SR del. Agnieszka Wisniewska (spr.)

st. sekr. sad. Anita PilatowiczProtokolant:

SSO Joanna Wisniewska-SadomskaPrzewodniczacy:

Sedziowie:

Dnia 3 pazdziernika 2013 r.

Sad Okregowy w Warszawie V Wydzial Cywilny-Odwolawczy w skladzie:

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt V Ca 1206/13
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Wyrokiem z dnia 13 listopada 2012 r. Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

zasadzil od pozwanego na rzecz strony powodowej kwote 35.497,64 zl wraz z odsetkami ustawowymi

od dnia 01 sierpnia 2006 r. do dnia zaplaty oddalajac pow6dztwo w pozostalej czesci i orzekajac

o zasadzie poniesienia przez strony koszt6w procesu, pozostawiajac ich szczegolowe wyliczenie

referendarzowi sadowemu Ik.1199-1200/.

Pozwem z dnia 22 sierpnia 2012 r. Idata wplywu/, skierowanym przeciwko Zbigniewowi

Sarata, strona powodowa Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" z siedziba w Warszawie wniosla

o zasadzenie na swoja rzecz kwoty 46.619,06 zl wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 01 sierprua

2006 r. do dnia zaplaty Ik.I-2/.

Nakazem zaplaty wydanym w postepowaniu upominawczym w dniu 24 sierpnia 2006 r. Sad

Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie orzekl zgodnie z zadaniern pozwu Ik.12/.

Pozwany, w sprzeciwie od powyzszego nakazu nadanym w dniu 26 wrzesnia 2006 r. wniosl

o oddalenie pow6dztwa Ik.15-16/.

Na rozprawie w dniu 27 maja 2008 r. strona powodowa rozszerzyla pow6dztwo do kwoty 58.435,49 zl

wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 40.896,54 zl od dnia 01 sierpnia 2006 r. do dnia zaplaty Ik.542/.

Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2008 r. Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

zasadzil na rzecz powoda zadane przez niego kwoty Ik.679/.

Orzeczenie to zostalo uchylone, a sprawa przekazana Sadowi Rejonowemu do ponownego

rozpoznania, wyrokiem Sadu Okregowego z dnia 24 kwietnia 2009 r., na skutek apelacji pozwanego

Ik.729 w zw. z k.691-696/.

W dniu 03 sierpnia 2009 r. wplynal kolejny pozew Spoldzielni Mieszkanioweji.l'rzy Metrze"

z siedziba w Warszawie, skierowany przeciwko Zofii Maciejewskiej - Sarata oraz Zbigniewowi

Sarata 0 zaplate kwoty 24.706,82 zl wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 23.897,10 zt

od dnia 01 lipca 2009 r. do dnia zaplaty Ik.2-3 akt II Cupr 87110 - uprzednio II Nc 11347109/.

Nakazem zaplaty wydanym w postepowaniu upominawczym w dniu 14 sierpnia 2009 r. Sad

Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie orzekl zgodnie z zadaniern pozwu Ik.24 akt

II Cupr 871101.

Pozwani w sprzeciwie od powyzszego nakazu, nadanym w dniu 29 wrzesnia 2006 r., wniesli

o oddalenie pow6dztwa Ik.27-30 akt II Cupr 871101.

Na rozprawie w dniu 11 maja 2010 r. Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

polaczyl sprawe II Cupr 87110 ze sprawa II Cupr 817109 (obecnie II Cupr 7112) do lacznego

rozpoznania pod sygnatura II Cupr 817109 Ik.203 akt II Cupr 87/101.

UZASADNIENIE

Sygn. akt V Ca 1206113
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Uchwala nr 11/10/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r., W.sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od

nieruchomosci za 2003 rok Rada miasta stolecznego Warszawy ustalila wysokosc stawki dla grunt6w,

niezaliczajacych sie do rodzaj6w grunt6w wyszczegolnionych w uchwale, okreslonych jako grunty

pozostale, w wysokosci 0,15 zl od I m2 powierzchni, natomiast dla budynk6w mieszkalnych w wysokosci

0,49 m2 za I m2 powierzchni uzytkowej,

Uchwala nr XXII35 112003 z dnia 27 listopada 2003 r. wskazane wyzej podatki na rok 2004 zostaly

ustalone odpowiednio w wysokosci 0,20 od I m2 powierzchni oraz 0,51 za I m2 powierzchni uzytkowej,

Kolejnymi uchwalami ustalajacyrni wysokosc opisanych wyzej podatk6w na lata 2005 oraz 2006 ich

wysokosc nie ulegla zmianie.

Wysokosc oplat zwiazanych z eksploatacja i uzywaniem wskazanego wyzej domu jednorodzinnego

za okres od pazdziernika 2001 r. do lipca 2006 r. wyniosla 68.910,42 zl. Zbigniew Sarata czesciowo

regulowal oplaty za eksploatacje i uzytkowanie domu jednorodzinnego, srednio kwota okolo 370 zl

miesiecznie. Wysokosc wniesionych przez pozwanego w zakreslonyrn okresie wplat wyniosla

17.991,10 zl. Tym samym zadluzenie pozwanego za okres od pazdziernika 2001 r. do lipca 2006 r.

wynioslo 50.919,32 zl.

Wysokosc oplat przypadajacych za okres od pazdziernika 2001 r. do lipca 2003 r. wyniosla

27.903,96 zl. Za wskazany wyzej okres pozwany uiscil lacznie kwote 12.482,28 zl i tym samym jego

zadluzenie za ten okres wynosi 15.421,68 zl.

ogrzewama.

Rozstrzygniecie Sadu Rejonowego wydane zostalo w oparciu 0 nastepujacy stan faktyczny:

W dniu 23 sierpnia 1997 r. Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" z siedziba w Warszawie zawarla

ze Zbigniewem Sarata umowe or 210, na mocy kt6rej zobowiazala sie do wybudowania domu jednorodzinnego

w zabudowie szeregowej, 0 powierzchni calkowitej wraz z poddaszem uzytkowyrn i garazern 188,75 m2,

zlokalizowanego na dzialce 0 powierzchni okolo 210 m2, polozonej w Warszawie przy ul. Lanciego i nastepnie do

przeniesienia spoldzielczego wlasnosciowego prawa do wskazanego wyzej domu jednorodzinnego na

Zbigniewa Sarate. W § 7 pkt I przedmiotowej umowy strony ustalily, ze po dokonaniu przydzialow dom6w

jednorodzinnych oraz po przeprowadzeniu ostatecznego rozliczenia koszt6w budowy Spoldzielnia przeniesie na

czlonkow wlasnosc przydzielonych dom6w wraz z prawami do dzialek,

Zbigniew Sarata posiada spoldzielcze wlasnosciowe prawo do domu jednorodzinnego polozonego przy

ul. Lanciego 9B w Warszawie. Przedmiotowa nieruchomosc pozostaje w zasobach Spoldzielni Mieszkaniowej

.Przy Metrze" w Warszawie. Zasady rozliczania koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi wskazanej

wyzej Spoldzielni zostaly uregulowane w statucie Spoldzielni oraz w regulaminie - .Rozliczania koszt6w

gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania oplat za uzywanie lokali".

Dom jednorodzinny polozony przy ul. Lanciego 9B w Warszawie rna powierzchnie 193,08 m2. Do

poddasza uzytkowego, znajdujacego sie w przedmiotowym budynku zostal doprowadzony system

centralnego ogrzewania. W pomieszczeniu sluzacyrn jako garaz rowniez jest system centralnego
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w tak ustalonym stanie faktycznym Sad Rejonowy uwzglednil pow6dztwo czesciowo.

Sad I instancji wskazal, ze strona powodowa ostatecznie dochodzila kwoty 58.435,49 zl, na ktora

skladala sie kwota 40.896,54 zl z tytulu oplat eksploatacyjnych oraz kwota 17.538,95 zl stanowiaca

skapitalizowane odsetki za opoznienie od nieuiszczonych wierzytelnosci, Sad uwzglednil tez, iz oplaty zwiazane

z eksploatacja i uzytkowaniem nieruchomosci za okres od paidziemika 2001 r. do lipca 2003 r. wynosily

27.903,96 zl i zostaly uregulowane przez pozwanego w czesci, tj. do wysokosci kwoty 12.482,28 zl. Tym samym

suma zaleglosci za ten okres wynosi 15.421,68 zl.

Sad Rejonowy rnial na uwadze, ze pozwany podniosl w toku procesu zarzut przedawnienia czesci

dochodzonej wierzytelnosci zwiazanej z oplatami eksploatacyjnymi zajmowanej nieruchomosci, dotyczacej

okresu od pazdziernika 200 I r. do lipca 2003 r. Sad I instancji nie mial watpliwosci, ze swiadczenia z tytulu

oplat zwiazanych z eksploatacja, uzytkowaniem domu jednorodzinnego rnaja charakter swiadczen okresowych

i tym samym ulegaja przedawnieniu wraz z uplywern trzech lat od dnia wymagalnosci roszczenia.

Sad wskazal, ze pozew w niniejszej sprawie wplynal w dniu 22 sierpnia 2006 r. i tym samym nie

przerwal biegu przedawnienia za opisane wyzej swiadczenia za okres od paidziemika 200 I r. do lipca 2003 r.

Stan zas zaleglosci pozwanego za ten okres wynosi 15.421,68 zl i wobec skutecznego podniesienia zarzutu

przedawnienia roszczenie pow6dki w tym zakresie nalezalo oddalic,

W ocenie Sadu Rejonowego w pozostalym zakresie pow6dztwo zaslugiwalo na uwzglednienie.

W pierwszej kolejnosci Sad uznal, ze zarzut pozwanego, ze wobec nie wywiazania sie przez

spoldzielnie z § 7 umowy zawartej w dniu 23 sierpnia 1997 r., pozwany jest zwolniony od obowiazku uiszczania

oplat, nie zasluguje na uwzglednienie. S1tdRejonowy wskazal,!:_e obowiazek ui~zczania oplat za eksploatacje

i uzywanie lokali mieszkalnych wynika wprost z ustawy i nie jest on uzalezniony od wywiazania sie badz nie

z postanowien umownych zawartych miedzy stronami. Samoistna przeslanka uiszczania stosownych oplat jest

przyslugiwanie pozwanemu spoldzielczego wlasnosciowego prawo do domu jednorodzinnego, pozostawanie

czlonkiem spoldzielni oraz generowanie rzeczonych koszt6w w okreslonej wysokosci,

Sad wskazal, ze stosownie do tresci art. 4 ust I ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku 0 spoldzielniach

mieszkaniowych czlonkowie spoldzielni, kt6rym przysluguja spoldzielcze prawa do lokali, sa obowiazani

uczestniczyc w pokrywaniu koszt6w zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchornosci w czesciach

przypadajacych na ich lokale, z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych mienie spoldzielni,

przez uiszczanie oplat zgodnie z postanowieniami statutu.

Sad ustalil wysokosc zaleglych oplat z tytulu eksploatacji i uzywania spoldzielczego wlasnosciowego

prawa do domu jednorodzinnego za okres od pazdziernika 2001 r. do 31 lipca 2006 r. na kwote 50.919,32 zl oraz

uwzglednil zarzut przedawnienia odnosnie kwoty 15.421,68 zl i tym samym Sad zasadzil kwote 35.497,64 zl,

stanowiaca roznice ww. kwot.

Sad Rejonowy w zakresie zarzutu pozwanego, iz nie powinien bye obciazany kosztami polegajacyrni na

wplatach na fundusz inwestycyjny wskazal, ze stosownie do tresci art. 6 ust. 3 cytowanej wyzej ustawy

Spoldzielnia tworzy fundusz na remonty zasob6w mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciazaja koszty

gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiazek swiadczenia na fundusz dotyczy czlonkow spoldzielni,

wlascicieli lokali niebedacych czlonkami spoldzielni oraz os6b niebedacych czlonkarni spoldzielni, kt6rym
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W oparciu 0 powyzsze zarzuty skarzqcy wniosl 0:

1. zmiane wyroku w zaskarzonej czesci i oddalenie powodztwa w calosci wraz z zasqdzeniem

kosztow procesu za obie instancje;

2. wzglednie 0 uchylenie zaskarzonego wyroku w zaskarzonej czesci i przekazanie sprawy do

ponownego rozpoznania.

spozytkowac w zwiqzku ze swojq nieruchomoscia ;

7) nieuzasadnione rozdzielenie polqczonych do wspolnego rozpoznania i orzekania 2 zqdan

Spoldzielni (za 2 kolejne okresy w identycznym stanie Jaktycznym) w oparciu 0 nieistniejqcy

wniosek strony powodowej.

Pozwanego obowiqzkiem wnoszenia

ktorej nie bedzie mial nigdy szansy

mieszkaniowychspoldzielniachoustawy36) bledna interpretacje art. 6 ust.

prowadzqcq do nieuzasadnionego obciqzenia

oplat na Jundusz remontowy w wysokosci,

1) naruszenie art. 328 § l k.p.c. poprzez nie odniesienie sie przez Sad do wszystkich

zarzutow podnoszonych przez Pozwanego w toku postepowania;

2) naruszenie art. 386 § 6 k.p. c. poprzez dokonanie ustalen Jaktycznych sprzecznych z ustaleniami

Sqdu Okregowego zawartych w wyroku z dnia 24.04.2009 r.;

3) naruszenie art. 386 § 6 k.p. c. poprzez dokonanie oceny prawnej roszczenia w sposob

sprzeczny z wykladniq zawartq w wyroku Sqdu Okregowego z dnia 24.04.2009 r.;

4) naruszenie art. 233 § l k.p.c. poprzez pominiecie dowodu na istotnq roznice PUM

(powierzchni uzytkowej mieszkan) pomiedzy podstawq naliczen stosowanq przez

powoda, a rzeczywistq wynikajqca z dokumentow uzyskanych z Urzedu Dzielnicy

Warszawa Ursynow, a znajdujqcych sie. w aktach sprawy;

5) bledna ocene materialu dowodowego sprawy, w szczegolnosci opinii bieglej

Malgorzaty Chroli prowadzqcq do blednych ustalen Jaktycznych, iz koszty

wyliczone w tej opinii i prezentowane przez Powodke sq rzeczywistymi kosztami

ponoszonymi przez Spoldzielnie na nieruchomosc Pozwanego;

Zaskarzonemu orzeczeniu zarzucono:

Apelacje od powyzszego wyroku wniosl pozwany, skarzqc go w czesci, tj. w zakresie pkt 1 i 111

1k.1238-12401.

przysluguja spoldzielcze wlasnosciowe prawa do lokali. W swietle tego przepisu zarzut pozwanego me

zaslugiwal na uwzglednienie, bowiem z przepisu wprost wynika obowiazek wnoszenia przez w/w osoby oplat na

fundusz remontowy.

o kosztach procesu Sad Rejonowy orzekl na podstawie art. 100 k.p.c. dokonujac ich stosunkowego

rozdzielenia.
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Zarzadzeniern z dnia 11 maja 20J 0 r:-obie-'--sprawy zostaly _pol~ezone do wsp61nego

rozpoznania pod sygnatura akt II Cupr 817/09 - obeenie II Cupr 7112.

W dniu 30 sierpnia 2012 r. wplynelo pismo proeesowe pelnomocnika strony powodowej,

w kt6rym dokonal on ostateeznego spreeyzowania z~d~nia pozwu i wskazal, iz domaga sie

zasadzenia solidarnie od obojga pozwanyeh kwoty 83.142,31 zl, na ktora sklada sie kwota 58.435,49

zl wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 40.896,54 zl od dnia 01 sierpnia 2006 r. do dnia zaplaty

(roszezenie doehodzone w pierwotnie wniesionej sprawie) oraz kwota 24.706,82 zl wraz z odsetkami

ustawowymi od kwoty 23.897,10 zl od dnia 01 lipea 2007 r. do dnia zaplaty (roszezenie doehodzone

w sprawie 0 sygnaturze akt II Cupr 87/10) Ik.l193/.

Nastepnie na rozprawie w dniu 19 pazdziernika 2012 r., kt6ra jak wynika z zapisu protokolu

rozprawy toczyla sie przeeiwko Zbigniewowi Saraeie Ik.1196/, Sad Rejonowy zamknal rozprawe

i odroczyl ogloszenie orzeezenia do dnia 30 pazdziemika 2012 r. Ik.1197/. Nastepnie w dniu

30 pazdziernika 2012 r. Sad ponownie odroczyl ogloszenie orzeezenia do dnia 13 listopada 2012 r.

Ik.1198/.

W dniu 13 listopada 2012 r. Sad Rejonowy na posiedzeniu jawnym rozpoznal sprawe

powodowej Spoldzielni przeeiwko Zbigniewowi Saraeie i postanowil w sprawie z pow6dztwa

Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" z siedziba w Warszawie przeeiwko Zbigniewowi Saraeie

i Zofii Maeiejewskiej - Sarata zarnknieta rozprawe otworzyc na nowo i dopuscic dow6d z opinii

bieglego za zakresu oplat ezynszowyeh Ik.120 11.

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje:

Zaskarzone orzeczenie musialo zostac uchylone, a sprawa przekazana Sadowi Rejonowemu

do ponownego rozpoznania.

Decyzja Sadu Okregowego podyktowana zostala nastepujacyrn przebiegiem postepowania

w sprawie.

W dniu 22 sierpnia 2006 r. wplynal pozew Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze"

z siedziba w Warszawie, skierowany przeciwko Zbigniewowi Sarata. Powodowa Spoldzielnia

dornagala sie w nim zasadzenia na swoja rzecz kwoty okreslonej w pozwie tytulem oplat zwiazanych

z eksploatacja i utrzymaniem domu jednorodzinnego polozonego w Warszawie przy ulicy Lanciego

9B, za okres od pazdziernika 2001 r. do 31 lipca 2006 r.

Nastepnie w dniu 03 sierpnia 2008 r. wplynal kolejny pozew Spoldzielni, tym razem

skierowany solidarnie zar6wno przeciwko Zbigniewowi Saracie jak i Zofii Maciejewskiej - Sarata,

obejrnujacy zadanie zaplaty z ww. tytulu, z tym ze za kolejny okres od dnia 01 sierpnia 2006 r. do

dnia 31 lipca 2009 r. Sprawe zarejestrowano .pod sygnatura akt II Ne 11347/09 - obeenie II Cupr

87110.

W odpowiedzi na apelacje z dnia 10 lutego 2013 r. Idata nadania/ strona powodowa wniosla

o jej oddalenie oraz 0 zasadzenie na swoja rzecz koszt6w zastepstwa procesowego za II instancje

wedlug norm przepisanych Ik.1258-1263/.
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Majac powyzsze na uwadze Sad Okregowy stanal na stanowisku, iz dzialanie Sadu I instancji

obarczone jest wieloma uchybieniami. W pierwszej- kolejnosci zauwazyc nalezy, iz zupelnie--~------
niezrozumiala jest decyzja Sadu, kt6ra doprowadzila do wydania orzeczenia tylko co do czesci

naleznosci dochodzonej pozwami, mimo, iz obejrnuja one rodzajowo te same oplaty, a jedynie za

kolejne okresy rozliczeniowe. Dzialanie to jest co najmniej nieracjonalne i sprzeczne z zasadami

ekonomii procesowej. Nie mniej jednak, skoro mimo to Sad Rejonowy zdecydowal sie orzekac

odrebnie co kazdego z okres6w, to winien byl, ponownie wylaczyc okres pozniejszy do odrebnego

rozpoznania. Aktualnie bowiem Sad Rejonowy w jednej sprawie co do wczesniejszego okresu

zamknal rozprawe i wydal wyrok, kt6ry nie jest i nie mogl bye wyrokiem czesciowyrn, a co do

kolejnego okresu zamknieta rozprawe otworzyl na nowo i dopuscil dow6d z kolejnej opinii bieglego.

Dalej nalezy zauwazyc, iz zadanie pozwu dotyczace okresu od pazdziernika 2001 r. do

31 lipca 2006 r., skierowane bylo pierwotnie jedynie przeciwko Zbigniewowi Sarcie, jednak

w pismie procesowym z dnia 30 sierpnia 2012 r. pelnomocnik powoda ostatecznie sprecyzowal

zadanie i wyraznie wskazal, ze domaga sie zasadzenia wszystkich kwot solidamie od obojga

pozwanych. Tym samym pow6dztwo zostalo za 'WW. okres rozszerzone w zakresie solidamej

odpowiedzialnosci pozwanych.

Sad Rejonowy wydal wyrok wskazujac w jego komparycji, iz rozpoznawal sprawe

z pow6dztwa Spoldzielni przeciwko Zbigniewowi Saracie 0 zaplate oraz z pow6dztwa Spoldzielni

przeciwko Zbigniewowi Saracie i Zofii Maciejewskiej - Sarata 0 zaplate i ze sentencja wyroku

dotyczy sprawy z pow6dztwa Spoldzielni przeciwko Zbigniewowi Saracie 0 zaplate.

Na karcie 1199 akt sprawy znajduje sie wyrok z dnia 13 listopada 2012 r., w kt6rym Sad po

rozpoznaniu spraw z pow6dztwa Spoldzielni przeciwko Zbigniewowi Saracie 0 zaplate oraz

z pow6dztwa Spoldzielni przeciwko Zbigniewowi Saracie i Zofii Maciejewskiej - Sarata 0 zaplate

orzekl w sprawie z pow6dztwa Spoldzielni przeciwko Zbigniewowi Saracie zasadzajac od niego na

rzecz Spoldzielni kwote 35.497,64 zl wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 01 sierpnia 2006 r. do

dnia zaplaty i oddalajac pow6dztwo w pozostalej czesci Ik1199-12001.

Akta na skutek wniesionej przez pozwanego apelacji zostaly przedstawione Sadowi

Okregowernu w Warszawie Ik.1266/.

Zarzadzeniem z dnia 09 kwietnia 2013 r. akta zwr6cono ponownie Sadowi Rejonowemu,

z zaleceniem dolaczenia do akt, badz wskazania przyczyn braku w aktach protokolu ogloszenia

wyroku z dnia 13 listopada 2012 r., wskazujac jednoczesnie, iz z protokolu znajdujacego sie na karcie

1201 nie wynika, by publikacja taka miala miejsce Ik.1269/.

Zarzadzeniem z dnia 11 kwietnia 2013 r. sprostowano oczywista ornylke pisarska w tresci

protokolu z dnia 13 listopada 2012 r. przez wpisanie po slowach: "Pozwany osobiscie" slow:

.Przewodniczaca oglosila wyrok w sprawie z pow6dztwa Spoldzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"

z siedziba w Warszawie przeciwko Zbigniewowi Saracie, podajac zasadnicze motywy

rozstrzygniecia." Ik.12701.
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sprawy.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sad Rejonowy winien w pierwszej kolejnosci rozwazyc,

czy wobec faktu, iz do akt wplynela juz ostatnia opinia bieglej, sporzadzona juz po otwarciu na flOWO

zamknietej rozprawy, nie wydac jednego orzeczenia obejrnujacego calosc dochodzonego przez strone

powodowa roszczenia, w ksztalcie sprecyzowanym w pismie procesowym z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Ik.1193/. Natomiast, gdyby Sad ponownie rozwazal, odrebne orzekanie, co do obu okresow, winien

co do okresu pierwszego zbadac kwestie solidarnej odpowiedzialnosci pozwanych. W zakresie

natomiast okresu drugiego, winien sprawe te ponownie wylaczyc do odrebnego rozpoznania, bowiem

w aktualnym stanie odrebne orzekanie byloby rownoznaczne z wydaniem dwoch wyrokow w jednej

sprawie - sprawa II Cupr 87/1 0 jest bowiem zakreslona. Dodatkowo wskazac nalezy, ze przy

uprzednim zastosowaniu przez Sad Rejonowy instytucji wynikajacej z art. 219 k.p.c., nie jest obecnie

,

otwarcie zarnknietej rozprawy. Innym slowy brak.jest mozliwosci jednoznacznego ustalenia, co Sad

zrobil z powodztwem skierowanym przeciwko pozwanej za pierwszy okres. Kwestia ta nie rnoze bye

domniemywana. Dla stron oraz dla Sadu Okregowego musi bye jasne, w jakim zakresie sprawa

zostala faktycznie rozpoznana.

Dotychczasowe rozstrzygniecie Sadu Rejonowego z jednej strony zatem nie poddaje sie

kontroli instancyjnej, bowiem nie mozna ustalic w jakim zakresie Sad Rejonowy rozstrzygnal

sprawe. Jednoczesnie wskazac nalezy, iz w zakresie pozwanej nie zostala w rozpoznana istota

Biorac za punkt wyjscia powyzszy przebieg postepowania, uznac nalezy, iz brak jest

mozliwosci na obecnym etapie jednoznacznego ustalenia jaki byl rzeczywisty przedmiot orzekania

Sadu I instancji. Czy Sad ten jedynie konsekwentnie sprawe obejrnujaca okres od pazdziernika 2001

r. do 31 lipca 2006 r. oznaczal jako sprawe przeciwko Zbigniewowi Sarata - mimo iz w ostatnim

etapie procesu zostala ona rozszerzona rowniez na Zofie Maciejewska - Sarata - tak, aby odroznic j~

od sprawy za pozniejszy okres, ale mimo to orzekl 0 calosci zadania za pierwszy okres, czy tez

faktycznie rozpoznawal sprawe jedynie przeciwko Zbigniewowi Sarata. Innymi slowy, czy oddalajac

powodztwo w punkcie II wyroku Sad ten orzekl rowniez w przedmiocie solidarnej odpowiedzialnosci

pozwanych. Czy tez - na co zdaje sie wskazywac uzasadnienie zaskarzonego wyroku - Sad ten

orzekl jedynie w stosunku do pozwanego Zbigniewa Saraty, nie odnoszac sie w zadnym zakresie do

pozwanej.

Podkreslic nalezy, iz w takiej sytuacji, w ocenie Sadu Okregowego, strona powodowa nie wie,

czy winna byla skorzystac z instytucji uzupelnienia wyroku, czy tez ewentualnie skarzyc go w czesci

oddalajacej powodztwo, Sad I instancji - z punktu widzenia odbioru sprawy przez strone powodowa

- konsekwentnie orzekal co do Zbigniewa Saraty i oddalil czesciowo powodztwo, w takiej czesci

w jakiej uznal je za przedawnione, co oznaczaloby, iz Sad orzekl w przedmiocie calosci zadania

skierowanego przeciwko pozwanemu, a zatem zadanie uzupelnienia wyroku byloby bezzasadne.

Zauwazyc rowniez nalezy, iz jezeli faktycznie zadanie w czesci obejmujacej okres pierwszy

w zakresie dotyczacyrn pozwanej nie zostalo objete wyrokiem, to nie bedzie ono rowniez

przedmiotem rozpoznania w tej czesci sprawy.iw jaRtej-8i{d_Rejonowy zdecydowal sie na ponowne
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Na oryginale wfasciwe podpisy
Za zaodnosc

SEKBM SADOWY

Gr~Dworznik

k.p.c.

mozliwe wydanie wyroku czesciowego,

Na marginesie Sad Okregowy sygnalizuje, iz od momentu polaczenia spraw do wsp61nego

rozpoznania, fakt ten nie znalazl odbicia w zapisach komparycji protokolow rozpraw, bowiem nie

obejmowaly one wskazania jako pozwanej Zofii Maciejewskiej - Sarata. Pozwani byli

reprezentowani dotychczas przez jednego wsp61nego pelnornocnika, kt6ry stawial sie na kolejnych

rozprawach, tym samym Sad Okregowy nie znalazl wprost podstaw do tego, aby uchylic zaskarzone

orzeczenie, z powodu wydania go w warunkach niewaznosci. Nie mniej jednak Sad II instancji

zwraca uwage, iz przy ponownym rozpoznaniu sprawy kwestia ta winna rowniez zostac

uwzgledniona w dalszym toku postepowania,

Majac powyzsze na uwadze Sad Okregowy orzekl jak w sentencji wyroku na podstawie

art. 386 § 4 k.p.c.

Rozstrzygniecie w zakresie koszt6w procesu wydane zostalo w oparciu 0 tresc art. 108 § 2
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