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PROTOKÓŁ
Dnia 26 lipca 2018 r.

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

Przewodniczący: SSR Jakub Kowalczyk
Protokolant: Karolina Krawczyk

na rozprawie rozpoznał sprawę
z powództwa  Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie
przeciwko Zbigniewowi Sarata oraz Zofii Maciejewskiej - Sarata
o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 11:40 

Po wywołaniu sprawy stawili się: 

W imieniu powoda radca prawny Katarzyna Prusinowska z substytucji  radcy
prawnego  Moniki  Piwońskiej,  składa  do  akt  pełnomocnictwo  substytucyjne,
którego odpis doręcza również stronie przeciwnej.

Stawił się osobiście pozwany, okazuje dowód osobisty.

Nie  stawiła  się  pozwana  Zofia  Maciejewska  –  Sarata,  o  terminie  rozprawy
zawiadomiona prawidłowo w trybie art. 139 k.p.c..

Pozwany oświadcza, że żona chciała aby ją reprezentował. Pozwany wnosi tym
samym  o tymczasowe  dopuszczenie  do  działania  w  imieniu  pozwanej
w charakterze  pełnomocnika.  Pełnomocnik  powoda  nie  sprzeciwia  się
tymczasowemu dopuszczeniu do udziału w sprawie pozwanego w charakterze
pełnomocnika pozwanej.

Sąd postanowił,  na podstawie art.  97 k.p.c.  tymczasowo dopuścić do udziału
w sprawie, w charakterze pełnomocnika pozwanej Zofii Maciejewskiej – Sarata,
Zbigniewa Saratę, zakreślając termin 7 dni na przedłożenie pełnomocnictwa pod
rygorem pominięcia czynności dokonanych w dniu dzisiejszym. 

Pełnomocnik  powoda  podtrzymuje  stanowisko  wyrażone  w  odpowiedzi  na
sprzeciw. Wnosi o zasądzenie kwot jak w pozwie. Składa do akt kopię wyroku
wraz  z  uzasadnieniem,  którego  kopię  doręcza  pozwanemu.  Doręcza  kopię
pozwanemu działającemu jako  pełnomocnik  pozwanej.  Podtrzymuje  wniosek



o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Wnosi o to, by biegły zweryfikował
okres zaległości od 15 listopada 2016 roku do 15 czerwca 2017 roku. Wnosi
o zweryfikowanie zaległości w tym okresie. 

Pozwany podtrzymuje wszystkie argumenty wyrażone w sprzeciwie od nakazu
zapłaty.  Sąd  Okręgowy  w  przypadku  sąsiada  pozwanego  wydał  wyrok
odmienny,  oddalając  powództwo.  Składa  pismo  procesowe  wraz  z  odpisem
uzasadnienia  i załącza  opinię  prawną  w  sprawie  nieruchomości.  Wnosi
o oddalenie  powództwa,  ewentualnie  w  przypadku  dopuszczenia  dowodu
z opinii biegłego przez Sąd wnosi o pominięcie biegłego w osobie Krzysztofa
Nadera.  Widzi  możliwość  ugody  pod  warunkiem,  że  spółdzielnia  urealni
przekazanie  własności  domu  za  który  zapłacił.  Kwestionuje  zasadność
naliczania  jakichkolwiek  opłat  eksploatacyjnych.  Wskazuje,  że  uchwały  rad
nadzorczych  nie  odzwierciedlają  rzeczywistych  kosztów  jakie  spółdzielnia
ponosi na jego dom. 

Pełnomocnik powoda, wskazuje, że spółdzielnia prowadzi rozmowy z urzędem
miasta w kwestii sytuacji prawnej gruntu na którym stoi nieruchomość. Plany
gospodarcze  są  uchwalane  w oparciu  o sprawozdanie  z  wykonania  planu za
poprzedni  rok.  Stawki,  którymi  są  obciążani  pozwani  odzwierciedlają
rzeczywiste  koszty ponoszone na segment.  SO oddalił  pozew tylko w części
i wyrok ma charakter incydentalny, a utrwalona linia orzecznicza wskazuje, że
mieszkańcy obowiązani są do ponoszenia opłat. Nie kwestionuje, że segmenty
nie są własnością ani spółdzielni ani pozwanych. Pozwani mają ekspektatywę.

Pozwany oświadcza, że spółdzielnia nie czyni żadnych starań w celu pozyskania
własności  gruntu  lub  użytkowania  wieczystego.  Sąsiad  pozwanego  został
zobowiązany do zapłaty tylko za wodę i podatki lokalne zgodnie z wyrokiem
SO.  Sąd  odrzucił  żądania  w  zakresie  funduszu  remontowego  i eksploatacji
podstawowej.  Wyrok  zapadł  na  skutek  uchwalenia  przepisów  o skardze
nadzwyczajnej, które pozwalają podważać wyroki sprzeczne z prawem. 

Pełnomocnik  powoda  oświadcza,  że  osobiście  uczestniczy  w  rozmowach
dotyczących  uregulowania  stanu  prawnego  gruntu  z  władzami  miasta
i dzielnicy.

Sąd zarządził przerwę. 

Po przerwie stawili się jak przed przerwą.

Sąd postanowił:
1. oddalić wniosek o zobowiązanie strony powodowej do złożenia do akt

sprawy dokumentów, o których mowa w sprzeciwie;



2. rozpoznać  sprawę  z  pominięciem  przepisów  o  postępowaniu
uproszczonym;

3. dopuścić dowód z opinii biegłego sądowego ds. księgowości i finansów
na okoliczność ustalenia, czy pozwani mają zadłużenie wobec powódki z
tytułu opłat związanych z zajmowanym segmentem położonym przy ul.
Lanciego 9 B w Warszawie naliczonych za okres od dnia 15 listopada
2016 r. do 15 czerwca 2017 r, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości i czy
zadłużenie dochodzone pozwem zostało wyliczone prawidłowo w myśl
uchwał  organów  spółdzielni,  a  także  na  okoliczność  kosztów
ponoszonych  przez  powódkę  związanych  z  utrzymaniem  budynku
zajmowanego  przez  pozwanych  a  mianowicie  kosztów  związanych  z
eksploatacją  i  utrzymaniem nieruchomości  w częściach przypadających
na  budynek  pozwanych,  eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości
stanowiących  mienie  spółdzielni oraz  opłat  z  tytułu  funduszu
remontowego – naliczonych za okres od dnia 15 listopada 2016 r. do 15
czerwca 2017 r,;

4. zobowiązać  powódkę  za  pośrednictwem  pełnomocnika  do  uiszczenia
zaliczki  na  poczet  wynagrodzenia  biegłego  w  wysokości  2000  zł
w terminie  tygodnia,  pod  rygorem  uchylenia  postanowienia
o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego sądowego i oddaleniu wniosku
dowodowego;

5. akta sprawy przedstawić biegłemu sądowemu po wpłynięciu zaliczki (z
wyłączeniem  biegłego  Krzysztofa  Nadera)  polecając  mu  sporządzenie
opinii,  na  piśmie,  w  3  egzemplarzach,  w  terminie  1,5  miesiąca,  na
podstawie  akt  sprawy  i dokumentów  księgowych  i  rachunkowych
dostępnych w siedzibie powodowej spółdzielni;

6. zobowiązać biegłego do poinformowania pozwanych o dacie, kiedy stawi
się  w  siedzibie  spółdzielni  celem  zapoznania  się  z  niezbędnymi
dokumentami  na  potrzeby  sporządzenia  opinii,  celem  umożliwienia
pozwanym również zapoznania się z tymi dokumentami;

7. odroczyć rozprawę na termin z urzędu.

Posiedzenie zakończono o godzinie: 12:07

Przewodniczący:                                                                                  Protokolant:


