
Po przerwie stawili sle jak poprzednio.
Celem uzupetnienia rnaterialu dowodowego Sad postanowit:
1. dopuscic dow6d z opinii biegtego do spraw budownictwa oraz rozliczania
inwestycji spoldzielni mieszkaniowych na okolicznosc ustalenia rzeczywistych
koszt6w budowy domu jednorodzinnego pozwanych z uwzqlednlenlern rob6t
dodatkowych i zaniechanych w tym ustalenia koszt6w budowy jednego metra
kwadratowego powierzchni uzytkowe] domu pozwanych oraz okreslenla kwoty

Uruchomiono rejestracjfi dnia 2016-05-060 godz 10:32:05

Zatrzymano rejestracjfi (pauza) dnia 2016-05-06 0 godz 10:14:14

Przewodniczq_cy zarzadzil przerwe,

Petnomocnik pozwanych podtrzymuje swoja apelacje oraz sklada zalacznik do
protokolu wraz z odpisem dla strony przeciwnej, wnosi 0 oddalenie apelacji
powodkl.

W tym miejscu stawila sle publicznosc,

Petnomocnik powoda podtrzymuje w calosci swoja apelacje oraz wnosi ooddalenie
apelacji strony pozwanej.

Sad postanowit zezwolic petnomocnikom stron na zlozenie pism procesowych w
toku postepowania apelacyjnego.

Za zqoda pelnornocnikow stron Sq_dpostanowit zrezygnowac ze sprawozdania.

Przewodniczq_cy informuje, lz rozprawa jest nagrywana w systemie audio.

Pozwany Zbigniew Sarata osobiscie, w imieniu pozwanych stawil sle adw. Piotr
Terlecki, ustanowiony w sprawie.

W imieniu powoda stawila sle r.pr. Monika Piwonska, ustanowiona w sprawie.

Uruchomiono rejestracjfi dnia 2016-05-06 0 godz 09:50:00
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Adnotacje:

na rozprawie

rozpoznal sprawe z powodztwa Spoldzlelnl Mieszkaniowej "Przy Metrze" w Warszawie

przeciwko Zbigniewowi Saracie i Zofii Maciejewskiej-Saracie

o zaplate

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sadu Okreqoweqo w Warszawie
, - - ~ ." \

Z dnia 4 cierwca 2013 r., sygn. akt XXIV C 830/11

sekretarz sadowy Marta PuszkarskaProtokolant:

Sad Apelacyjny w Warszawie I WydziaJ Cywilny w skladzle nastepuiacym:
Przewodniczq_cy: SSA Przemystaw Kurzawa

Sedzlowie: SA Barbara Trebska (spr.)

SO (del.) Anna Szymanska-Grodzka

Dnia 6 maja 2016 r.

PROTOKOt
ROZPRAWY APELACYJNEJ

ODPIS·Sygn. akt I ACa 262/16



Na oryginale wlafclwepodpisy
Zazgodnosc Zoryginalem stwierdzam
Biuro Obslugl [nteresant6w
S.dUApdacyjn,g~k

Inspektor ~a~ta Rudnik

Przewodniczacy

Zatrzymano rejestracjE} dnia 2016-05-060 godz 10:33:48

Zetrzymeno rejestracjE} (pauza) dnia 2016-05-060 godz 10:33A5

ewentualnej niedoplaty do wkladu budowlanego jakie uisclli pozwani w oparciu 0
obowlazujace w powodowej sp6tdzielni zasady rozliczania inwestycji budowlanych
SM .Przy Metrze", .
2. zobowlazac petnomocnika pozwanych do uiszczenia w terminie 14 dni zaliczki
na poczet opinii biegtego w kwocie 4000 zl.,
3. udzielic pelnomocnikom stron 14 dniowego terminu do wskazania ewentualnych
biegtych, kt6rzy wykonaliby opinie,
4. odroczyc rozprawe,
5. przedstawic akta sedzlemu sprawozdawcy celem wyznaczenia biegtego po
wplynieciu zaliczki na poczet biegtego.
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