
Sygn. akt: II C 3471/16
Warszawa, dn. 2020-10-01

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

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

Przewodniczący: Sędzia Maciej Ługiewicz
Protokolant: sekretarz sądowy Ewelina Guzik

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę

z powództwa: Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie
przeciwko: Zbigniewowi Sarata, Zofii Maciejewska-Sarata

o: o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 08:37

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Adnotacje:

00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2020-10-01 o godz 08:37:10

00:00:14 W imieniu powoda stawiła się adw. Monika Iwaniak-Jeziorowska z sub.
r. pr. Moniki Piwońskiej.

Stawił się pozwany ad 1 osobiście, także jako pełn. pozwanej ad 2.

Stawił się biegły Witold Bosek, który opuszcza salę. 

Pełnomocnik powoda popiera powództwo.

Pozwany składa do akt pismo ze stanowiskiem i z odpisem dla strony 
przeciwnej, wskazuje że w piśmie załączono rozstrzygnięcia które w 
jego ocenie są istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

00:14:00 Sąd postanowił
Dopuścić dowód z ustnej uzupełniającej opinii biegłego.

00:14:36 Staje biegły Witold Bosek, lat 84, biegły z listy Prezesa SO obcy dla 
stron, z powołaniem się na przyrzeczenie,  niekarany za fałszywe 
zeznania. 
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Ja w tej sprawie byłem co najmniej 5 razy w spółdzielni. Udostępniono 
mi dokumenty o które się zwróciłem. 

Zwróciłem się do księgowego w spółdzielni by w ciągu kilku dni 
przygotował mi niezbędne dokumenty. Następnie zapoznałem się z 
dokumentami.

Nieprawdą jest, że dokumentów nie badałem, bo analizowałem je. 

Dodatkowo ja zapoznaję się z innymi kontrolami spółdzielni czy 
lustracją. 

Jeżeli po pkt 5 zarzutów to traktuje to jako moją omyłkę pisarską.

00:22:58 Pozwany oświadcza, że nie ma więcej pytań do biegłego.

00:23:41 Na pytania pełnomocnik powoda: 

W związku z moją omyłką na kwotę 193.08 zł modyfikuję końcowe 
obliczenie w mojej opinii w ten sposób, że tę kwotę trzeba odjąć od 
końcowego zadłużenia. 

Ja mam doświadczenie 25-letnie jako biegły. Mam doświadczenie w 
spółdzielczości. Moje opinię nie były kwestionowane pod względem 
moich uprawnień bądź fachowości. 
Opiniowałem również w głośnych sprawach medialnych. 

Według mnie kwestia naliczania opłat nie związku z kwestią ustalenia 
prawa do gruntu.

00:32:28 Biegły oświadcza, że nie będzie składał rachunku za stawiennictwo i 
opuszcza salę.

00:33:02 Pełnomocnik powoda w związku otrzymanym pismem pozwanego 
wnosi o udzielenie 21 dni celem umożliwienia ustosunkowania się do 
otrzymanych dokumentów.

00:34:31 Sąd postanowił:
1. Rozprawę odroczyć do dnia 14 styczeń 2021 r., godzina 10:45, sala 
5b;
2. Obecni o terminie powiadomieni;
3. Udzielić pełn. powoda 21 dniowego terminu na złożenie pisma 
procesowego celem ustosunkowania się do złożonego w dniu 
dzisiejszym pisma pozwanego.

00:37:19 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2020-10-01 o godz 09:14:29

00:37:19 Zakończono rejestrację (stop) dnia 2020-10-01 o godz 09:14:31
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Zarządzenie:
Odstąpić od nagrania płyty. 

Posiedzenie zakończono o godzinie: 09:14

Przewodniczący: Protokolant:
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