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Dnia 3 października 2018 r.

PROTOKÓŁ

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział II Cywilny w 
składzie:
Przewodniczący SSR  Lucyna Wądołowska
Protokolant:  Eliza Rogala    
na rozprawie rozpoznał sprawę 
z powództwa  Spółdzielni Mieszkaniowy Przego Metrze z siedzibą w 
Warszawie
przeciwko Zofii Maciejewska - Saratie
Zbigniewowi Saratie
o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 9:00
Po wywołaniu sprawy stawili się:
Przewodniczący poinformował ze rozprawa nie jest nagrywana z uwagi na brak
sprzętu.
W imieniu powoda stawił się apl. rad. Sebastian Kozłowski z upoważnienia r.pr.
Moniki Piwońskiej ustanowione jw. Sprawie. Składa upoważnienie z odpisem,
który doręcza pozwanemu.
Stawił  się  pozwany  Zbigniew  Sarata,  nie  stawiła  się  pozwana  Zofia
Maciejewska-Sarata – przesyłka wróciła niepodjęta w terminie – doręczona w
sposób zastępczy

Przewodnicza  doręcza  pozwanemu  odpis  pisma  pełnomocnika  powoda  z  14
czerwca 2018 roku i 18 maja 2018 roku.

Przewodniczący  doręcza  odpis  sprzeciwu  z  załącznikami  pełnomocnikowi
powoda.

Pełnomocnik powoda popiera powództwo. Wnosi o zasądzenie kwoty 7.224,61
zł za okres od 15 maja 2016 roku do 15 października 2016 roku z ustawowymi
odsetkami za opóźnienie od dnia 15 października 2016 roku.
Wyjaśnia iż sprawa jest jedna, powód dochodzi tylko tej wskazanej kwoty za
okres wskazany do protokołu.
Wnosi o odroczenie rozprawy i zakreślenie terminu do ustosunkowania się do
złożonego sprzeciwu, wobec tego iż sprzeciw jest bardzo obszerny a otrzymał
go w dniu dzisiejszym w komplecie.
W pełni podtrzymuje żądania pozwu, również wniosek o dopuszczenie dowodu
z opinii biegłego ds. księgowości.
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Pozwany  zajmuje  stanowisko  wyrażone  w  sprzeciwie,  wnosi  o  oddalenie
powództwa. Składa opinię prawną z dnia 8 czerwca 2108 roku, informacje o
wysokości opłat za lokal, wydruk z dnia 2016 roku, rozliczenie kosztów zużycia
wody z dnia 30 sierpnia 2018 roku, wyrok SO w Warszawie V Ca 1223/16 z 22
lutego 2018 roku oraz wydruk informacji o wysokości opłat za lokal, z dnia 15
grudnia  2016,  z  30  sierpnia  2018  oraz  uchwałę  rady  miasta  stołecznego
Warszawy z dnia 11 października 2017 roku.

Przewodniczący doręcza odpisy tych dokumentów pełnomocnikowi powoda.

Przewodniczący nakłania strony do zawarcia ugody.

Pełnomocnik  powoda  oświadcza  iż  spółdzielnia  nie  jest  zainteresowana
ugodowym zakończeniem sporu, gdyż pozwany od wielu lat nie płaci.

Pozwany  wnosi  o  udzielenie  terminu  i  wyrażenie  zgody  na  złożenie  pisma
procesowego precyzującego jego stanowisko wyrażone w dniu dzisiejszym na
rozprawie.

Sąd postanowił:
1. rozprawę odroczyć
2. termin wyznaczyć na dzień 22 maja 2019, godzina 10:30, sala 207
3. obecnego pełnomocnika powoda uznać za powiadomionego
4. pozwanego Zbigniewa Saraty uznać za powiadomionego
5. o terminie powiadomić pozwaną Zofię Maciejewską-Saratę
6. udzielić pełnomocnikowi powoda 21 dniowego terminu do ustosunkowania
się do twierdzeń i zarzutów podniesionych w sprzeciwie jak również do pism
złożonych na rozprawie w dniu dzisiejszym przez pozwanego.
7. dopuścić dowód z opinii biegłego ds. księgowości posiadającego wiedzę na
temat  opłat  eksploatacyjnych  w  spółdzielniach  mieszkaniowych  celem
rozliczenia  opłat  eksploatacyjnych  za  lokal  zajmowany  przez  pozwanych
Warszawa ul. Lanciego 9B na podstawie dokumentacji księgowej udostępnionej
przez  spółdzielnie.  Zlecić  biegłemu  przeprowadzenie  badania  dokumentacji
spółdzielni w obecności pozwanego Zbigniewa Saraty.
8. termin sporządzenia opinii wyznaczyć na 3 miesiące w 3 egzemplarzach.
9. zobowiązać powoda do wpłacenia zaliczki na biegłego w wysokości 1000 zł
w terminie 14 dni.
10. udzielić pozwanemu 14 dniowego terminu do złożenia pisma procesowego
stanowiącego uzupełnienie jego stanowiska zawartego na dzisiejszej rozprawie.

Posiedzenie zakończono o godzinie: 9:50

Przewodnicząca:                                                                                  Protokolant:
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