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Sygn. akt: II C 830/15
Warszawa, dn. 2015-06-12

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny w
składzie:

Przewodniczący: SSR Maksymilian Wesołowski
Protokolant: Edyta Dąbrowska

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę

z powództwa: Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie
przeciwko: Zofii Maciejewskiej-Saracie

Zbigniewowi Saracie
o: o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 11:02

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Adnotacje:

00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2015-06-12 o godz 11:02:33

00:00:15 W imieniu powódki apl. adw. Piotr Grabarek z upoważnienia adw.
Jacka Nieszpaura z substytucji r.pr. Moniki Piwońskiej -
pełnomocnictwo w aktach, substytucję i upoważnienie składa do akt.

00:01:38 Pozwany w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik pozwanej -
pełnomocnictwo składa do akt.

00:02:16 Pełnomocnik powódki podtrzymuje powództwo w całości oraz
zgłoszone w sprawie wnioski dowodowe.

00:02:42 I oświadcza, iż spółdzielnia korzysta z gruntu na podstawie umowy
dzierżawy oraz oświadcza, iż w sprawie niniejszej mamy do czynienia
z ekpertatywą. Spółdzielnia czyni starania, by uzyskać prawo
użytkowania wieczystego do gruntu jednak miasto odmawia
ustanowienia wieczystego użytkowania i konflikt w tej sprawie trwa od
dłuższego czasu, którego nie jest w stanie określić ale trwa to już od
lat.
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00:05:26 Zawarcie umowy z miastem nie zależy od spółdzielni i  nie ma
możliwości spółdzielnia nakazania miastu przekazania gruntu.

00:06:25 Pozwany w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik pozwanej
podtrzymuje stanowisko zajęte w sprzeciwie od nakazu zapłaty i wnosi
o wyrażenie zgody na złożenie pisma procesowego w odpowiedzi na
pismo strony powodowej.

00:07:26 Sąd postanowił:
zezwolić pozwanemu na złożenie pisma.

00:07:40 Pozwany składa pismo wraz z odpisem, który Przewodniczący
doręcza pełnomocnikowi powódki.

00:08:00 Przewodniczący zarządził 10 min przerwy w celu zapoznania się z
pismem i umożliwienia zapoznania się z pismem pełnomocnikowi
powódki.

00:08:34 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2015-06-12 o godz 11:11:07

00:08:34 Uruchomiono rejestrację dnia 2015-06-12 o godz 11:22:14

00:08:49 Po przerwie stawili się jak dotychczas.

00:09:02 Pełnomocnik powódki odnosząc się do zarzutów wskazanych w piśmie
wskazuje, że w pierwszym punkcie wskazano błędną podstawę, jeżeli
chodzi o nad wyżki opłat  to nad wyżki opłat przepisywane są na
dochody w roku przyszłym zgodnie z ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych, jeżeli chodzi o zarzut drugi to opłaty powinny być
pobierane od powierzchni całkowitej, co do zarzutu trzeciego to jest on
zupełnie błędny.

00:11:53 Identycznie jeżeli chodzi o zarzut czwarty, jeśli chodzi o przywołane
orzeczenia to dotyczą one odmiennych stanów faktycznych.

00:14:53 Sad postanowił:
wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego pominąć.

00:15:16 Pozwany informacyjnie podaje:

00:15:29 Załączyłem dwa dokumenty,  które potwierdzają, że miasto dwukrotnie
podjęło uchwały umożliwiające nabycie spółdzielni prawo do gruntu z
czego jednak spółdzielnia nie skorzystała.

00:16:49 Pełnomocnicy przed zamknięciem rozprawy nowych wniosków nie
składają.

00:17:05 Przewodniczący zamknął rozprawę i zarządził naradę.

00:17:22 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2015-06-12 o godz. 11:31:02
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00:17:22 Uruchomiono rejestrację dnia 2015-06-12 o godz 11:33:29

00:17:31 I po naradzie Przewodniczący ogłosił wyrok i pouczył pozwanego o
trybie wniesienia apelacji.

00:21:48 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2015-06-12 o godz 11:37:54

00:21:48 Zatrzymano rejestrację dnia 2015-06-12 o godz 11:38:00

Posiedzenie zakończono o godzinie: 11:37

Przewodniczący: Protokolant:


