
Sygn. akt II C 111/14
PROTOKÓŁ
ROZPRAWY

Dnia 8 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział II Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: SSR Robert Masznicz
Protokolant: sekr. sądowy  Anna Leciak
na rozprawie rozpoznał sprawę
z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z siedzibą w
Warszawie
przeciwko pozwanym którymi są Zofia Maciejewska–Sarata i Zbigniew Sarata
o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 12:00

Po wywołaniu sprawy stawili się:
W imieniu powodowej spółdzielni apl. adw. Elżbieta Piela z upoważnienia adw.
J. Nieszpaura z substytucji r.pr. M. Piwońskiej, złożyła akt upoważnienia i akt
substytucji.
Pozwany osobiście również w imieniu pozwanej jako pełnomocnik
(pełnomocnictwo karta 295) – tożsamość stwierdzono na pierwszej rozprawie
(karta 296).
Na sali publiczność.

Przewodniczący poinformował, że zarejestrowanie przebiegu posiedzenia
jawnego za pomocą urządzeń do nagrywania obrazu lub dźwięku nie jest
możliwe z przyczyny braku odpowiednich urządzeń technicznych na sali i
zarządził sporządzenie protokołu wyłącznie w formie pisemnej.

Pełnomocnik powódki podtrzymała stanowisko jak w piśmie z 15 stycznia 2016
r. wyjaśniając , że pozew jest popierany co do sumy jak wskazano w pozwie
jednakże z inaczej naliczonym odsetkami tj. odsetki od należności głównej
naliczane są od dnia wniesienia pozwu tj. 12 listopada 2013 r. przy wielkości
należności głównej 38 043 zł 46 gr natomiast pozostała część wartości
przedmiotu sporu to skapitalizowane odsetki ustawowe na dzień 31 października
2013 r. od których powód żąda dalszych odsetek od dnia wniesienia pozwu .

Pozwany w imieniu własnym i pozwanej podtrzymał żądanie oddalenie
powództwa w całości. Złożył pismo procesowe wraz z załącznikami, wskazując
że niezależnie od bezpodstawności powództwa biegły dokonał błędnych
obliczeń co wyszczególniono w piśmie procesowym.



Przewodniczący stwierdził, że w związku z późniejszym doręczeniem
pozwanemu odpowiedniej opinii termin miesięczny na złożenie odpowiednich
zastrzeżeń zakreślony w zarządzeniu z 13 grudnia 2015 r. upływa w dniu
dzisiejszym w związku z czym pismo pozwanych zostało złożone z
zachowaniem terminu.

Odpisy złożonych pism oraz aktu umocowania zostały odpowiednio doręczone
przeciwnikom.

Pełnomocnik powódki wniosła o umożliwienie  ustosunkowania się na piśmie
zastrzeżeń pozwanych.

Przewodniczący podał, że Sąd nie zezwoli stronie powodowej na złożenie
dodatkowego pisma przed ewentualnym uzupełnieniem opinii przez biegłego
oraz przed przedstawieniem przez Sąd poczynionych z urzędu ustaleń co do
wyniku odpowiednich postępowań cywilnych.

Sąd postanowił:
1. odroczyć rozprawę w celu postepowania dowodowego do dnia 25

kwietnia 2016r., godz. 10:00, sala 717 i uznać strony za zawiadomione;
2. dopuścić dowód z uzupełniającej opinii biegłego Krzysztofa Nadera

polecając biegłemu sprawdzenie prawidłowości wyliczeń odpowiednio do
uwag przedstawionych przez pozwanego w piśmie z datą 7 lutego 2016 r.
(sporządzić kopie pisma i załączników i doręczyć biegłemu) oraz
uzupełnienie opinii o odpowiednia korektę lub wyjaśnienie że brak
podstaw do skorygowania opinii z odniesieniem się do zarzutów
pozwanych – w terminie miesięcznym, polecając biegłemu aby
niezależnie od opinii i jej odpisów złożonych sądowi przesłał po jednym
odpisie opinii pełnomocnikowi powoda oraz pozwanemu Zbigniewowi
Saracie przekazując sądowi wraz z opinią uzupełniająca dowód nadania
odpowiednich przesyłek dla stron ;

3. zezwolić stronom na złożenie ewentualnych uwag do uzupełniającej
opinii biegłego w terminie dwutygodniowym od doręczenia opinii
wskazując, że w razie doręczenia opinii bezpośrednio przez biegłego bieg
terminu dwutygodniowego rozpoczyna się od takiej daty

4. ustalić z urzędu stan postępowań wyszczególnionych w piśmie
pozwanego z dnia 7 lutego 2016 r. na stronie 3

Posiedzenie zakończono o godzinie: 12:40.

Przewodniczący:                                                                                  Protokolant:



Zarządzenie wydane po posiedzeniu:
a) po wykonaniu postanowień z punktu 1 - 3 jak wyżej akta przedstawić

asystentowi sędziego polecając wykonanie punktu 4 na zasadzie
ściągnięcia odpowiednich akt lub sporządzenia notatek o stanie
postepowań z załączeniem ewentualnych wydruków rozstrzygnięć i ich
uzasadnień,

b) polecić asystentowi sędziego nadzorowanie wykonania przez biegłego
zarządzeń w  przedmiocie uzupełnienia opinii co do terminowości oraz
doręczenia stronom odpisu – w braku dowodu doręczenia stronom odpisu
opinii polecić zaprojektowanie odpowiedniego zarządzenia co do
doręczenia, w razie opóźnienia w sporządzeniu opinii zaprojektowanie
zarządzenia o zmianie terminu rozprawy.


