
Sygn. akt: I C 1486/18
Warszawa, dn. 2018-09-10

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

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

Przewodniczący: SSR Aleksandra Orzechowska - Sobolewska
Protokolant: Natalia Główka

na rozprawie rozpoznał sprawę

z powództwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" w Warszawie
przeciwko: Zofii Maciejewskiej-Saracie

Zbigniewowi  Saracie
o: zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 08:34

00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2018-09-10 o godz 08:34:54

00:00:14 Przewodnicząca poinformowała, że przebieg rozprawy jest utrwalany 
przy pomocy urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz.

00:00:17 W imieniu powoda aplikant radcowski Sebastian Kozłowski z 
upoważnienia r. pr. Moniki Piwońskiej ustanowionej w sprawie, składa 
upoważnienie, którego odpis  Przewodnicząca doręcza pozwanemu.
Pozwany osobiście.
Pozwana nie stawiła się, o terminie zawiadomiona prawidłowo.

00:01:32 Pełnomocnik powoda popiera powództwo.
Pozwany popiera dotychczasowe stanowisko w sprawie.

00:02:42 Pozwany oświadcza, że nie kwestionuje wyliczeń rachunkowych 
dokonanych przez powoda na podstawie uchwał spółdzielni, natomiast
kwestionuje powództwo co do zasady, podnosząc, że spółdzielnia nie 
ma prawa do naliczania opłat od pozwanych.

00:04:18 Nadto pozwany oświadcza, że w ciągu kilku dni złoży do akt 
pełnomocnictwo udzielone mu przez pozwaną do reprezentowania jej 
w tej sprawie przed sądem. Pozwany oświadcza, że kwestionuje 
prawidłowość naliczeń w uchwałach Spółdzielni, gdyż nie odpowiadają
one rzeczywiście poniesionym kosztom.

00:09:52 Sąd postanowił zmienić tryb postępowania z uproszczonego na 
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zwykły.

00:10:48 Z uwagi na konieczność kontynuowania postępowania dowodowego 
Sąd postanowił:
1) odroczyć rozprawę bez terminu;
2) dopuścić dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu rozliczeń 
opłat eksploatacyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych na 
okoliczność weryfikacji prawidłowości dokonanego przez powodową 
Spółdzielnię naliczenia zadłużenia pozwanych w stosunku do powódki,
polecając biegłemu sporządzenie opinii w oparciu o dokumenty 
źródłowe w zakresie wysokości opłat eksploatacyjnych i funduszu 
remontowego obrazujących rzeczywiście poniesione przez 
Spółdzielnię koszty z powyższego tytułu, z porównaniem wyników tych
wyliczeń do kosztów ustalonych przez organy Spółdzielni w uchwałach
o naliczaniu opłat, polecając biegłemu zapoznanie się z powyższymi 
dokumentami w siedzibie Spółdzielni, po uprzednim zawiadomieniu 
pełnomocnika powoda oraz pozwanych o terminie zapoznawania się 
przez biegłego z tą dokumentacją, w celu umożliwienia stronom 
udziału w tych czynnościach biegłego - i sporządzenie opinii w terminie
dwóch miesięcy w czterech egzemplarzach;
3) do sporządzenia opinii wyznaczyć biegłego sądowego Krzysztofa 
Nadera i przesłać mu akta sprawy w celu sporządzenia opinii zgodnie 
z pkt. 2 postanowienia.

00:18:33 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2018-09-10 o godz 08:53:28

00:18:33 Zatrzymano rejestrację dnia 2018-09-10 o godz 08:53:32

Posiedzenie zakończono o godzinie: 08:53

Przewodniczący: Protokolant:
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