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PROTOKÓŁ

Dnia 9 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Wydział II Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: SSR Robert Masznicz
Protokolant: aplikant sędziowski Tomasz Kamiński
na rozprawie rozpoznał sprawę
z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z siedzibą
w Warszawie
przeciwko Zofii Maciejewskiej-Sarata i Zbigniewowi Saracie
o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:50.

Po wywołaniu sprawy stawili się:

w imieniu powodowej spółdzielni aplikant radcowski Katarzyna Kołodziejska
z upoważnienia radcy prawnego Moniki Piwońskiej, składając dokument
upoważnienia,

pozwany osobiście, również w imieniu nieobecnej pozwanej (pełnomocnictwo,
k. 295), składając kopię dowodu osobistego pozwanej oraz dowód uiszczenia
opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Przewodniczący poinformował, że odpis pisma powoda z dnia 26 stycznia
2015 r. został doręczony pozwanym.

Powód podtrzymał dotychczasowe stanowisko.

Pozwany w imieniu własnym i pozwanej podtrzymał dotychczasowe
stanowisko, żądając oddalenia powództwo w całości. Podtrzymuje również
zarzuty, jak w pismach przygotowawczych, wskazując, że powództwo jest
bezpodstawne, w związku z czym bezprzedmiotowe jest prowadzenie dowodu
z opinii biegłego.

Pozwany złożył wniosek o przeprowadzenie dowodu z protokołu lustracyjnego
KZRSM na okoliczność zawyżania naliczeń opłat przez powodową spółdzielnię.
Podał, że nie miał możliwości złożenia dokumentu wcześniej, i przedłożył ten
dokument wraz z odpisem. Wyjaśnił, że z dokumentu wynika, iż nie są
prowadzone odrębne rozliczenia dla każdej nieruchomości, lecz nadpłaty w



stosunku do rzeczywistych kosztów, w stosunku do niektórych nieruchomości
służą ukrywaniu niedopłat na innych nieruchomościach, w szczególności
w stosunku do budynku, którego dotyczy pozew, nadpłata w stosunku do
rzeczywistych kosztów wynosiła w 2012 r. 2,28 zł/m2 miesięcznie. Zwraca
także uwagę, że na dokumencie widnieją podpisy członków zarządu spółdzielni.

Przewodniczący podał, że Sąd postanowił zezwolić na złożenie takiego
dokumentu i doręczył odpis protokołu lustracji pełnomocnikowi powoda.

Na tej samej zasadzie pozwany wniósł o dowód z dwóch innych dokumentów co
do których Sąd również zezwolił na ich złożenie, o czym poinformował
Przewodniczący.

Pełnomocnik powoda stwierdza, że z podpisania protokołu lustracji przez
członków zarządu powodowej spółdzielni nie wynika akceptacja wniosków
z lustracji. Wyjaśnia, że sprawa o ustalenie, że spółdzielnia nie jest właścicielem
nieruchomości gruntowej, toczy się z powództwa państwa Winiarczyk.

Sąd postanowił:
odroczyć rozprawę bez terminu i skierować sprawę na posiedzenie niejawne
w przedmiocie rozpoznania wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego.

Przewodniczący zarządził, aby akta przedstawić asystentowi sędziego.

Posiedzenie zakończono o godzinie: 13:15.

Przewodniczący:                                                                                  Protokolant:


