
Sygn. akt V Ca 275/19

PROTOKÓŁ
ROZPRAWY APELACYJNEJ

Dnia  5 sierpnia 2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym: 

Przewodniczący: Sędzia Magdalena Daria Figura
Sędziowie: Magdalena Majewska

(del.)  Magdalena Hemerling  (spr.)
Protokolant: st. sekr. sąd.  Iwona Nizioł

na rozprawie rozpoznał w dniu 5 sierpnia 2020 r. w Warszawie sprawę
z powództwa  Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie 
przeciwko Zbigniewowi Sarata i  Zofii Maciejewskiej - Sarata
o zapłatę
na skutek apelacji pozwanej
od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt  II C  2958/15

Rozprawę rozpoczęto o godz. 09:43 zakończono o godz. 10:21

Adnotacje:

00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2020-08-05 o godz 09:43:06

00:00:21 Po wywołaniu sprawy stawili się:
- powód Prezes Zarządu wraz z pełn. r.pr. Moniką Iwaniak - 
Jeziorowską z substytucji r.pr. Moniki Piwońskiej ustanowionej w 
sprawie, pełnomocnictwo i substytucja w aktach sprawy;
- pozwany w imieniu swoi oraz żony;
- na sali obecni są aplikanci w celach szkoleniowych.

00:01:36 Przewodnicząca doręcza pełn. powoda odpis pisma pozwanego.

00:01:55 Pełnomocnik powoda wnosi o włączenie w poczet materiału 
dowodowego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w 
Warszawie w sprawie o sygn. akt. II C 382/17. Oświadcza, że została 
złożona apelacja. Składa wyrok z uzasadnieniem w sprawie II C 
382/17, którego odpis doręcza stronie pozwanej.

00:07:26 Pozwany w imieniu swoim i żony popiera apelację oraz składa 
korespondencję e-milową pomiędzy nim a Panią Gabrielą Rudnicką, 



którego odpis doręcza pełn. powoda. Okazał skargę nadzwyczajną.  

00:15:42 Pełnomocnik powoda ad vocem wypowiedzi pozwanego. 

00:20:02 Przewodnicząca zamknęła rozprawę i zarządziła naradę.

00:20:26 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2020-08-05 o godz 10:03:33

00:20:26 Uruchomiono rejestrację dnia 2020-08-05 o godz 10:12:46

00:20:54 Po naradzie Przewodnicząca ogłosiła wyrok przez odczytanie 
sentencji, a sędzia sprawozdawca podała ustnie zasadnicze motywy 
rozstrzygnięcia. 

00:28:17 Przewodnicząca pouczyła pozwanych działających bez adwokata, że 
uzasadnienie pisemne ogłoszonego wyroku zostanie im doręczone, 
jeżeli takie żądanie zgłoszą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyroku opłacając 100zł, oraz w terminie 7 zażalenie do Sądu 
Najwyższego.

00:29:18 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2020-08-05 o godz 10:21:38

00:29:18 Zatrzymano rejestrację dnia 2020-08-05 o godz 10:21:40

Protokolant Przewodniczący

Orzeczenie jest prawomocne.
Od orzeczenia nie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Od postanowienia o kosztach postępowania odwoławczego służy zażalenie do innego składu Sądu Okręgowego.


