
Sygn. akt: II C 107/18
Warszawa, dn. 2021-05-18

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

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

Przewodniczący: sędzia Jakub Kowalczyk
Protokolant: Iwona Wileńska

na rozprawie rozpoznał sprawę

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

o: zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 11:09

Adnotacje:

00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2021-05-18 o godz 11:09:25

00:00:07 Po wywołaniu sprawy stawili się:
Za powoda adw. Monika Iwaniak-Jeziorowska z substytucji r. pr. 
Moniki Piwońskiej.
Marek Pykało - prezes zarządu powodowej spółdzielni.
Pozwany Zbigniew Sarata, okazuje dowód osobisty. Oświadcza, iż 
działa również jako pełnomocnik Zofii Maciejewskiej-Sarata.

00:02:03 Pełnomocnik powoda wnosi jak dotychczas. Powołuje się na wyrok 
Sądu Okręgowego w Warszawie wydany w analogicznej sprawie. 
Składa do akt odpis wyroku Sadu Okręgowego oraz odpis pisma 
Miasta Stołecznego Warszawy otrzymany w analogicznej sprawie.

00:05:43 Pozwany składa pismo procesowe na okoliczność oddalenia apelacji 
Spółdzielni Mieszkaniowej przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa 
oraz z uwagi na wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w 
Warszawie oddalający powództwo spółdzielni wobec niego oraz żony. 

Pełnomocnik powoda wskazuje, że umowa dzierżawy w dalszym ciągu
obowiązuje. Nie jest w stanie wypowiedzieć się co do faktów 
przedstawionych przez pozwanego w dniu dzisiejszym.

00:10:03 Pełnomocnik powoda oświadcza, że strona powodowa nie zgłasza 
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żadnych wniosków, nie składa dokumentów. Wskazuje, że fundusz 
remontowy nie jest przeznaczony na utrzymanie budynku pozwanego, 
ale na utrzymanie nieruchomości wspólnej. 

Marek Pykało wypowiada się co do kosztów eksploatacji budynku.

00:17:22 Pozwany wskazuje że w 2014 r. ze spółdzielni wydzieliły się 3 budynki.
W budynku Lanciego 7b znajduje się węzeł cieplny obsługujący domki 
szeregowe, w tym jego dom. Poza usunięciem usterek polegających 
na pękaniu sufitu zgłaszał tylko problem z bezpiecznikami. W okresie 
dochodzonym pozwem nic nie było wykonywane na jego rzecz. Nie 
kwestionuje kosztów podgrzania wody, centralnego ogrzewania, 
zaliczki na wodę. Oświadcza, że kupił ciepłomierz na koszt własny. 
Potem on był wymieniany przez spółdzielnię. Nie neguje dzierżawy 
ciepłomierza, gospodarowania odpadami. Neguje zasadę ponoszenia 
podatku od nieruchomości. Neguje opłatę za dzierżawę gruntu. Z jego 
punktu widzenia jest to wydatek nie do przyjęcia, bo powinien mieć 
własność domu i płacić tylko użytkowanie wieczyste. Odnośnie 
dzierżawy terenu rezerwy neguje ten koszt, gdyż spółdzielnia próbuje 
załatać w ten sposób niegospodarność. Oświadcza, że doliczyłby do 
tego koszt oświetlenia wieczorem. Oświadcza, że wypowiada się 
również jako pełnomocnik żony.

00:25:30 Pozwany wskazuje, że spółdzielnia sprząta uliczkę dojazdową więc 
chciałby partycypować w tych kosztach, ale to są koszty 20 zł 
miesięcznie.

00:26:13 Pełnomocnik powoda wskazuje, że koszty są liczone na podstawie 
rzeczywiście liczonych kosztów. Zaliczki są ustalane na podstawie 
ustawy. Wskazuje, że nieruchomość pozwanego jest nietypowa i 
spółdzielni ciężko wprost wskazać co na terenie tej nieruchomości było
zrobione. Koszt dzierżawy jest przez spółdzielnię realnie ponoszony. 
Wskazuje, że spółdzielnia próbuje rozwiązać kwestię sporną co do 
czynszu za dzierżawę.

00:31:18 Pełnomocnik powoda wskazuje, że sprawa prowadzona w Sądzie 
Apelacyjnym nie powinna mieć wpływu na niniejsze postępowanie. 
Żadnych wniosków w związku z tym nie składa.

00:32:27 Marek Pykało wskazuje, że na koszty nie składa się tylko zużycie 
mediów, ale również konserwacja instalacji. W kosztach uczestniczą 
wszyscy członkowie spółdzielni zamieszkali w budynkach wysokich jak
i domkach. 

Przewodniczący zarządził 5 min przerwy.

00:34:37 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2021-05-18 o godz 11:44:02

00:34:37 Uruchomiono rejestrację dnia 2021-05-18 o godz 11:51:37
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00:34:49 Po przerwie stawili się jak przed przerwą. 

Pełnomocnik powoda wnosi o zakreślenie terminu na złożenie 
ostatecznego stanowiska.

00:37:33 Sąd postanowił:
1. rozprawę odroczyć do dnia 2 września 2021 r. godz. 9:00 sala 208B
o czym obecni poinformowani;
2. strony zobowiązane do złożenia w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. 
pism przygotowawczych, w których wskażą czy rozstrzygnięcie 
wydane w sprawie apelacji od wyroku w sprawie II C 33/19 Sądu 
Okręgowego w Warszawie wpływa na wynik niniejszej sprawy, 
zwłaszcza w kontekście twierdzeń pozwanych o braku ekspektatywy 
własnościowego prawa do domu rodzinnego;
3. zwrócić się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o nadesłanie 
odpisu wyroku z dnia 20 kwietnia 2021 r. wydanego w sprawie V ACa 
290/20 oraz nadesłania odpisu uzasadnienia jeśli zostało sporządzone
w sprawie lub o przesłanie tego uzasadnienia po jego sporządzeniu.

00:42:12 Pozwany wnosi o ustosunkowanie się przez stronę powodową do 
opinii prawnej złożonej przez niego wraz ze sprzeciwem.

00:43:53 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2021-05-18 o godz 12:00:53

00:43:53 Zakończono rejestrację (stop) dnia 2021-05-18 o godz 12:00:55

Posiedzenie zakończono o godzinie: 12:00

Przewodniczący: Protokolant:

 

Zarządzenie:
Przebieg rozprawy nagrać na płytę DVD wraz z nagraniem z rozprawy, na której zostanie
ogłoszone orzeczenie kończące.
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