
Sygn. akt: II C 107/18
Warszawa, dn. 2021-09-02

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: Zofii Maciejewskiej-Sarata, Zbigniewowi Sarata

o: zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 09:02

Adnotacje:

00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2021-09-02 o godz 09:02:15

00:00:07 Po wywołaniu sprawy stawili się:
W imieniu powoda adw. Monika Iwaniak-Jeziorowska z substytucji r. 
pr. Moniki Piwońskiej.
Prezes zarządu powodowej spółdzielni Marek Pykało.
Zbigniew Sarata. Oświadcza, że działa również w imieniu żony Zofii 
Maciejewskiej-Saraty.

00:02:13 Pełnomocnik powoda podtrzymuje dotychczasowe stanowisko. 
Wskazuje, że spółdzielnia nadal podejmuje działania mające na celu 
uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

00:04:28 Pozwany podtrzymuje swoje stanowisko. Wskazuje, że dom stanowi 
własność miasta stołecznego Warszawy i wchodzi w skład gminnego 
zasobu mieszkaniowego. Wskazuje, że spółdzielnia nie ma realnej 
możliwości wykonania umowy zawartej z nim. Wskazuje, że sąsiednia 
spółdzielnia była w stanie załatwić użytkowanie wieczyste w tym roku. 

00:07:02 Przewodniczący poinformował, iż odpisy orzeczeń i uzasadnień 
składane przez strony w toku postępowania zostaną potraktowane 
jako wzmocnienie argumentacji prawnej stron. 

00:08:06 Pełnomocnik powoda wskazuje, że nie jest prawdą, że Spółdzielnia 
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Migdałowa 2 uzyskała użytkowanie wieczyste. Jest uchwała rady 
miasta ale nie ma podpisanej umowy. 

00:10:22 Przewodniczący udzielił głosu przed zamknięciem rozprawy. 

Pełnomocnik powoda podtrzymuje dotychczasowe stanowisko. Wnosi 
o zasądzenie kosztów procesu.

00:13:51 Pozwany podtrzymuje dotychczasowe stanowisko.

00:14:01 Przewodniczący zamknął rozprawę i poinformował, że Sąd postanowił 
odroczyć ogłoszenie orzeczenia do dnia 29 września 2021 r. godz. 
14:00 sala 207B.
Przewodniczący zarządził przeprowadzenie posiedzenia za 
pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Przewodniczący zarządził przesłanie linku dla pełnomocnika powoda 
na adres z k. 398.

Pozwany wskazuje adres e-mail:
zbigniew@sarata.pl

00:16:06 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2021-09-02 o godz 09:18:22

00:16:06 Zakończono rejestrację (stop) dnia 2021-09-02 o godz 09:18:24

Posiedzenie zakończono o godzinie: 09:18

Przewodniczący: Protokolant:

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

2


