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Wnosz~ 0 zasadzenle na rzecz powoda solidarnie od pozwanych nast~pujClcych kwot:
kwoty 7 224,61 PLNz odsetkami: l'5.....-11-<0/ {-- t'S-_ X'~:<01£
ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zaptaty od kwoty 7 224,61 PLN,termin wyrnaqalnoscl
roszczenia: 15/10/2016
zasqdzeniezwrotu oplaty sqdowej 91,00 PLN.

o zaptate

POZEW

Lista pozwanych:

Zbigniew Sarata, Lanciego~[ip!.:Q~-792 Warszawa Warszawa, wojew6dztwo:
mazowieckiel-PE-SEL-5111070:1:t~12i"'Obywatelstwo polskle-: --_o_- - --

Zofia Maciejewska - Sarata, Lanciego 9/8, 02-792 Warszawa Warszawa, wojewodztwo:
mazowieckie; PESEL52070106504; Obywatelstwo polskie

Wartosc przedmiotu sporu 7 224,61 PLN

W imieniu:
Spoldzlelnia Mieszkaniowa"PrzyMetrze" z sledzibaw Warszawie (pelnomocnik)

Powod:

Spoldzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" z sledzlba w Warszawie, AL. KEN 38/U -128,
02-797 Warszawa Warszawa, wojewodztwo: mazowlecklej REGON 010485521 KRS
33334

Niniejszepetnomocnictwo obejrnuje.pelen zakres, w jakim mowa wart. 91 kpc.

Petnomocnictwoprocesowe dla r.pr. Moniki Plworisklej do reprezentowania SpOtdzielniprzed sadaml
powszechnymi, SqdemNajwyiszym oraz w postepowaniu egzekucyjnymw sprawie z powodztwa SpOtdzielni
przeciwko Zbigniewowi Sarata i Zofii Maciejewskiej - Sarata (Lanciego 9 m. 63) 0 zaplate, az do prawomocnego
zakonczenlaniniejszego postepowama,

sad Rejonowy Lublln-Zachodw Lublinie
- -- - VI WydiiatCYWilny
ul. BocznaLubomelskiej 13

20-070 Lublin

: ....- - -- _-_-_---
Osobasktadajaca 0

Monika Eleonora Plwonska KancelarlaRadcy PrawnegoMonika
PiwonskaP-LawLegalAdvisors
Lwowska 5/11, 00-660 WarszawaWarszawa

Data zlozenla 25/10/2016

(00)75900773161306970 1
-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111I
Z00004300925281

Sygn. akt VI Nc-e 1900046/16,23/03/2017

Zbigniew Sarata

Lanciego 9/B
02-792 Warszawa

R

Zawartosc przesytki:

1) Odpis pozwu z dnia 25/10/2016

2) Odpis nakazu zaplatv z dnia 23/03/2017
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PozwanymZbigniewowi Sarata i Zofii Maciejewskiej - Sarata przysluguje, na zasadzie rnalzeriskiej
wspolnoso ustawowej prawo ekspektatywy do domu jednorodzinnego wraz z qarazem w zabudowie
szeregowej przy ul. Lanciego 9 m Bw Warszawie. Pozwani nabyli prawo do przedmiotowego domu,
zgodnie z przydziatem z dnia 20.04.2001 r. Ponadto inforrnuje, iz Pozwani nie sa czlonklern
powodowej Spoldzlelnl,
dowod: Przydzla! na warunkach spOtdzielczegowlasnoscioweqo prawa do domu jednorodzinnego w
zabudowie szeregowej z dnia 20.04.2001 r.
Zgodnie z art. 4 ust. 1[1] oraz 6[2] Ustawy 0 spoldzlelnlach mieszkaniowych:
,,1(l).Osoby nlebedace czlonkamt spoldzielnl, ktoryrn przyslugujq spoldzletcze wlasnosciowe prawa
do lokali, sa obowiqzane uczestnlczycw pokrywaniu kosztow zwiqzanychz eksploatacjq i
utrzymaniem nieruchomosd w czesciach przypadajqcych na ich tokale, eksploatacjq i utrzymaniem
nleruchomosci stanowiqcych mienie spoldzielni przez uiszczanieoplat na takich samych zasadach,
jak czlonkowle spoldzlelnl, z zastrzezenlern art. 5.."
Stosownie do trescl ust. 62 powotanego przepisu:
,,62Oplaty, 0 ktorych mowa w ust. 1-2 i 4, wnosi sle co mieslac z gory do 10 dnia rnieslaca. Statut
spoldzielni moze okreslic inny termin wnoszenia oplat, nie wczesnlejszy jednak niz ustawowy."
Zgodnie z § 8 ust. 1 punkt 6 Statutu Spoldzlelni:
"Cztonek Sp6tdzielni jest zobowiqzany ulszczacna blezaco, co rnlesiac z gory do 10 dnia miesiqca,
optaty na pokrycie wydatkow zwiqzanych z eksploatacjq i utrzymaniem lokalu i miejsca postojowego,
eksploatacjq i utrzymaniem nleruchomoscl wspolnvch, eksploatacjq_,remontami i utrzymaniem
nleruchornoscl stanowiqcych mienie Spoldzlelnl, jak rowniez uczestnlczvcw wydatkach zwlazanvch z
dztelalnoscia spoleczna, oswiatowa i kulturalna prowadzonq przez Sp6klzielni~, a nadto w
zobowiqzaniach Sp6tdzielni z innych tytul6w".
Zgodnie z § 14 Nowego Statutu Spoldzielnl, obowiqzujqcym od dnia 20.05.2015 r. (wpis w KRS),
oplaty 0 ktorych mowa powvzszej wnosi sle co mleslac z gory do 15 dnia kazdeqo rniesiaca.
dowod: Statut SpOtdzielniobowiazujacy od dnia 20.05.2015 r.
Stosownie do tresci postanowlen Statutu Sp6tdzielni uchwalanie rocznych planow gospodarczo
finansowych nalezy do kompetencji Rady Nadzorczej.W tym zakresie, organ ten podja] nastepujace
uchwaty:
-z uchwata Rady Nadzorczej nr 216/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie PlanuGospodarczo
FinansowegoSM"Przy Metrze" na rok 2016.
dowod: Uchwata Rady Nadzorczej nr 216/2015 z dnia 30.11.2015 r. wsprawle Planu Gospodarczo
Finansowego SM .Przy Metrze" na rok 2016.
Pozwani wykonujq swoje zobowiazania wzqledern powodkl w sposob nieregularny. Na dzlen
sktadania niniejszego powodztwa zobowiqzanie pozwanych z tvtulu naleznvch od nich oplat
eksploatacyjnych za lokal wraz z odsetkami naliczonymi za zwloke wynosi 7224,61 zt.
Od tak ustalonej kwoty zaleqlosci, powodka dochodzi dalszych ustawowych odsetek za opoznlenle od
dnia wniesienia powodztwa do dnia zaplaty (zgodnie z art. 482 § 1 kc).
Powodka dochodzi w niniejszym postepowanlu kwot, ktore stanowiq zalegtosci od 15.05.2016 r. do
15.10.2016 r. r.
dowod: Karta kontowa "Czynsz" i "Odsetki".
W celu polubownego zakoriczenla sporu powodka w dniu 22.08.2016 r. wystata do pozwanych
przedsqdowe wezwanie do zaptaty wraz z informacjq 0 dodatkowym 7 dniowyrn terminie na
uregulowanie zadluzenia z tytutu niewniesionych oplat za eksploataqe.l utrzvmvwanle lokalu
mieszkalnego. Jednakze, pomimo odebrania przez pozwana w dniu 07.09:2016 r. powyzszeqo
wezwania, do dnia dzisiejszego pozostalo one bez jakiejkolwiek odpowiedzi.
Z uwagi na brak reakcji pozwanych na otrzymane wezwanie, zaicjonowana przez powodke probe
polubownego zakoriczenla sporu pozostala bezskuteczna.
dowod: Przedsqdowewezwanie do zaptaty z dnia 22.08.2016 r. wraz z potwierdzeniem nadania

UZASADNIENIE

zasadzenie zwrotu kosztow zastepstwa procesowego wg norm przepisanych
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Numer konta do zwrotu optaty sadowei:
91 1140200400003502 7512 7146

Monika Piworiska Kancelaria Radcy Prawnego

Podpis elektroniczny ztoiyli:

Monika Eleonora Piwonska

Numer konta powoda:

22 1320 1104 3033 0948 2000 0001

- 1. z dnia 20/04/2001
~_ Prawo przysluqujace pozwanym do domu jednorodzinnego wraz z garaiem w zabudowie szeregowej

przy ul, Lanciego 9 m B w Warszawie
Przydziat na warunkach spoldzielczeqo wlasnoscloweqo prawa do domu jednorodzinnego w
zabudowie szeregowej z dnia 20.04.2001 r,
2. z dnia 20/05/2015

_. - Kompetencja_organ6.w_Sp6ldzielnLdocustalania_wysokosci oplat.. __. . __ ___ _ __
Statut Spoldzlelnl obowlazujacv od dnta 20.05.2015
3. 216/2015 z dnia 30/11/2015
Wysokosc oplat obowiqzujqcych od 2016 roku.
Uchwata Rady Nadzorczej nr 216/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie Planu Gospodarczo
Finansowego SM .Przv Metrze" na rok 2016.
4. z dnia 25/10/2016
Aktualna wysokosc zadluzenla pozwanych.
Karta kontowa "Czynsz" i "Odsetki".
5. z dnia 22/08/2016
Proba polubownego zakonczenia sporu.
Przedsqdowe wezwanie do zaptaty- z dnia 22.08.2016 r. wraz z potwierdzeniem nadania.

Lista dowodow:

Z najdalej idace] ostroznoscl procesowej, w razie prawidtowego wniesienia sprzeciwu od nakazu
zaplatv oraz kwestionowania sposobu dokonanych nalkzen, powodka wskazuje, ii wnosi 0
rozpoznanie niniejszej sprawy z pomlntedern przeplsow 0 postepowaniu uproszczonym oraz 0
przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego dysponujq_cego wladomosciaml specjalnymi w zakresie
rozllczen oplat eksploatacyjnych w spoldzielnlach mieszkaniowych, na okolicznosc weryfikacji, na
podstawie przedstawionego w niniejszej sprawie rnaterlalu dowodowego oraz na podstawie
oryqlnalow uchwal orqanow SpOtdzielni i oryginatow dokumentacji ksleqowe] i rachunkowej
znajdujqcej sle w Spoldzielnl, ktora zostanie biegtemu udostepniona, prawldtowosd dokonanego
przez strone powodowq naliczenia zadluzenia obciqiajqcego pozwanych w rnysl obowiqzujq_cych w
okresie objetyrn pozwem uchwat organow Spoldzletnl.
W swtetle powyiej przedstawionych okolicznosci, niniejszy pozew jest w pelnl uzasadniony i
zasluquje na uwzqlednienle,
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I. Nakaz zaplaty zostal wydany na podstawie twlerdzeri powoda, niezweryfikowanychna podstawie dowod6w przez sad.
II. Pozwanemu sluiy sprzeciw od wydanego nakazu zaplaty. Pismo zawierajq_ce sprzeciw wnosi si~ do sadu, ktory wydal
nakaz zaplaty - Sadu Rejonowego Lublin - Zachod w Lublinie, VI Wydzial Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20 - 070
Lublin - w terminie dw6ch tygodni od doreczenia nakazu. Oddanie pisma w polskiej plac6wce pocztowej operatora
wyznaczonego (obecnie Poczta Polska S.A.) lub w placowce pocztowej operatora swiadczaceqo pocztowe uslugi powszechne'w innym panstwie czlonkowskim Unii EuropeJsklej jest--rOwi1oznaczne 'zwniesreniem gadasq_du.W 'sprzeciwle n-afeiy podac ,---
syqnature akt sprawy (numer z.lewego g6meg~n'Ogu nakazu VI Nc-e ... ) i date wydania nakazu zaplaty. Zaskarienie nakazu
zaplaty sprzeciwem obejmuje takze rozst:rzy,gni~ie 0 kosztach procesu.
III. W przypadku gdy pozwany nie skhida $przki~u'Od nakazu zaplaty, a zaskaria jedynie rozstrzvqnlecie w zakresie kosztow
procesu zawarte w wydanym nakazie i'aplaty/ptzy'sluguje mu srodek zaskarienia w postaci zazalenla (jeieli postanowienie
wyda sedzta) wnoszonego w terminie 7 dnrod dhici doreczenla nakazu zaplaty za posrednictwern Sqdu Rejonowego Lublin
Zachod w Lublinie VI Wydzialu Cywilnego do Sq_duOkreqoweqo w Lubliniejskargi na orzeczenie referendarza sqdowego
(jeieli postanowienie wyda referendarz) wnoszonej w terminie 7 dni od dnia doreczenla nakazu zaptaty do Sqdu Rejonowego
Lublin - Zachod w Lublinie VI Wydzialu CyWilnego. Oddanie pisma w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego
(obecnie Poczta Polska S.A.) jest rownoznaczne z wniesieniem go do sadu, W zazaleniu/skardze nalezy podac sygnatur~ akt
sprawy (numer z lewego gornego rogu nakazu VI Nc-e ... ).
IV. Wniosek 0 rozlozenle na raty zasq_dzonego Swiadczenia naleiy klerowac do wierzyciela - powoda na adres okreslonv w
odpisie pozwu.
V. Pozwany rnoze wnlesc srodek zaskarienia (wymieniony w pkt. II i III) takie drogq_elektronlczna - strona
www.e-sad.gov.pl po zarejestrowaniu sle na stronie (uzyskaniu loginu i hasla; UWAGA: weryfikacja danych przy procedurze
zakladania konta uzytkownlka w svstemle EPUtrwa przecletnie ok. 2-3 dni - szczeqolowe informacje w zakresie zakladania
konta W systemie EPU dostepne sa na.strQf;lie.bttp:llwww.e-sad.gov.pl). W takiej sytuacji zwiqzany jest drogq_elektronicznq_
komunikacji z sadern w dalszym postepowanlu. Od momentu wniesienia przez pozwanego pisma drogq elektronlczna, w
szczeqolnosci sprzeciwuj skargij zazalenla, k()1~jnepisma procesowe niewniesione taka drogq_ (elektronlczna) nie wywolujq_
skutkow prawnych, Jakie ustawa wiqze ze iiozeniem pisma procesowego do sadu.
VI. Pozwanemu Zbigniew Sarata przydzielono indywidualny kod b942a878cef1456785136b3d037lf2c4 pozwalajq_cy na
uzyskanie dostepu do elektronicznych akt sprawy na stronie http://www.e-sad.gov.pl.

,--'

albo w tym terminie wntesc sprzedw.do tUtejszego sadu.

Sqd Rejonowy Lublin-Zach6d w Lublinie VI Wydziat Cywilny

w skladzie:
Referendarz sqdowy Monika szwalek-wllkotawska

-poToZpothaniu na-posiecJzeniOrliejawrtymw eleKfrorticinym post~powanroupbmihawctym-PbtwU WhieSionegoW
dniu 25/10/2016 przez

Sp61dzielnia Mieszkaniowa,,,p~'Metrzen Z siedzib<t w Warszawie

nakazuje pozwanym

Zofia Maciejewska - Sarata, .
Zbigniew Sarata
w ciqgu dw6ch tygodni od doreczenla nakazu solidarnie zaplaclc powodowi

kwote 7 224,61 PLN (slownle: siedem tyslecy dwlescie dwadziescia cztery zlote szescdzleslat jeden
groszy) z odsetkami:
ustawowymi za opoznienle od dnia 2016-10-25 do dnia zaplatv
oraz kwote 1 891,00 PLN (slowntet.jederr tysiqc osiemset dziewlecdzleslqt jeden zlotych) tvtulem
zwrotu koszt6w procesu ' .

Data wydania: 23/03/2017

W POST~POWANIU UPOMINAWCZYM

ZAPtATYNAKAZ

19QQ046/16Sygnatura akt VI Nc-e

Kod : 647d1195fOa64ff68ffO
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VII. Sprzeciw od nakazu zaplatv wydanego w elektronicznym postepowaniu upominawCzy, na etapie wnoszenia do e-sadu,
powinien odpowladac wymogom pisma procesowego (art. 126 k.p.c.).Ponadto winien zawterac wskazanie nakazu zaplatv
podlegajqcego zaskarieniu oraz zarzuty, ktore pod rygorem ich utraty naleiy zglosic przed wdaniem sle w spor, co do istoty
sprawy. W sprawach, w ktorvch pozew zostal wniesiony do e-sadu przed dniem 08/09/2016 roku sprzeciw od nakazu zaplaty
nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodow ani innych dokumentow, W sprawach, w ktorych pozew zostal wniesiony
do e-sadu po dniu 08/09/2016 roku sprzeciw od nakazu zaplatv powinien zawlerac wskazanie okollcznosd faktycznych i
dowodow (do sprzeciwu nie dolacza si~ dowodow) przy czym sqd pomija spoznlone twierdzenia i dowody, chyba ze strona
uprawdopodobni, ze nie zglosila ich w sprzeciwie bez swojej winy lub ze uwzqlednlenle spoznlonvcb twierdzeri i dowodow nie
spowoduje zwlokl w rozpoznaniu sprawy albo ze wvstepuja inne wyjqtkowe okollcznoscl,
VIII. Do zlozenla srodka zaskarienia nie jest wymagana reprezentacja pozwanego przez adwokata lub radce prawnego.
IX. Sqd odrzuca srodek zaskarienia wniesiony po uplvwle terminu lub z innych przyczyn nledopuszczalnv.albo ktoreqo brakow
pozwany nie usunal w terminie. . ...
X. W razie prawidlowego wniesienia sprzeciwu nakaz zaplaty traci moc w calosd a sp~wa)pri~kazywana jest do sadu wedlug
wlasciwosci ogolnej pozwanego (do sadu jego miejsca zamieszkania lub siedziby). . .
XI. Po przekazaniu sprawy do sadu wlasciwosd oqolnej, naleiy przedstawlc wszystkie zarzuty przeciwko zadanlu pozwu oraz
wszystkie okolicznosd faktyczne. Sqd po skutecznym przyjeclu sprzeciwu pomija spoznlone twierdzenia i dowody, chyba ze
strona uprawdopodobni, ze nie zgtosila ich w sprzeciwie bez swojej winy lub ze uwzqlednlenie spoznlonvch twlerdzeri i
dowodow nie spowoduje zwloki w rozpoznaniu sprawy albo ze wyst~pujq inne wyjqtkowe okollcznoscl.
XII. Nakazzaplaty, przeciwko ktorernu nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku. Podlega
wykonaniu w drodze egzekucji.
XIII. Strony i ich przedstawiciele majq obowiazek zawladomlc sad 0 kaidej zmianie swojego zamieszkania lub siedziby. W
razie zaniedbania tego obowiqzku pismo sqdowe pozostawia sle w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia,
XlV. Strona, ktora nie ma miejsca zamieszkania lub zwyklego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym
panstwle cztonkowsklrn Unii Europejskiej, jezeli nie ustanowila pelnornocnlka do prowadz~nja sprawy zamieszkalegow
RzeczypospolitejPolskiej, jest obowiqzana wskazac pelnornocnlka do doreczeri (osob~ifi~Cinq () pe{nej zdolnosd do
czynnosd prawnych majqcq miejsce zamieszkaniaw Polscelub osobe prawnq z siedzj~~j~orsce) w Rzeczypospolitej
Polskiej. W razie niewskazaniapelnomocnika do doreczeri, przeznaczonedla tej strOI'\'li(tlls$',~6wepozostawia sie w
aktach sprawy ze skutkiem doreczenla (art. 1135 [5] k.p.c.). . .


