
Sygn. akt V Ca 275/19

PROTOKÓŁ
ROZPRAWY APELACYJNEJ

Dnia  3 grudnia 2019 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym: 

Przewodniczący: SSO  Bożena Miśkowiec
Sędziowie: SO  Magdalena Daria Figura

SR del.  Magdalena Hemerling
Protokolant: sekr. sądowy  Marta Szczęsna

na rozprawie rozpoznał w dniu 3 grudnia 2019 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 Zofii Maciejewska - Sarata
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. 15:03 zakończono o godz. 15:45
Adnotacje:
00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2019-12-03 o godz 15:03:56

00:00:27 Stawili się:
- w imieniu powodowej Spółdzielni apl. adw. Izabela Kalbarczyk z 
upoważnienia adw. Moniki Iwaniak-Jeziorowskiej z substytucji Moniki 
Piwońskiej ustanowionej w sprawie, składa upoważnienie i opłaconą 
substytucję;
- pozwany Zbigniew Sarata;
- nie stawiła się pozwana, w jej imieniu Zbigniew Sarata;
- stawiła się publiczność.

00:03:10 W tym miejscu pozwany składa wniosek dowodowy dot. opinii zapadłej
w innej sprawie na okoliczności, iż powodowa Spółdzielnia nie jest 
uprawniona do żądania od pozwanego opłat, wraz z wnioskiem  w 
przedmiocie zezwolenia na złożenie pisma z 3.12.2019 roku.

00:04:40 Pełnomocnik powodowej Spółdzielni wnosi o oddalenie ww. wniosku 
dowodowego.

00:06:38 Przewodnicząca zarządziła przerwę.

00:06:59 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2019-12-03 o godz 15:10:57

00:07:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2019-12-03 o godz 15:14:20



00:07:19 Po przerwie stawili się jak przed przerwą.

00:07:33 Sąd postanowił:
1.zezwolić pozwanemu działającemu w imieniu własnym oraz 
pozwanej na złożenie pisma z dnia 3.12.2019 roku; 
2. przyjąć w poczet materiału dowodowego przedstawioną w dniu 
dzisiejszym opinię; 
3. oddalić wniosek w przedmiocie pytania prawnego.

00:08:47 Sprawozdanie z przebiegu sprawy złożyła SSR del. Magdalena 
Hemerling.

00:11:43 Pozwany popiera apelację.

00:16:28 Pełnomocnik powodowej Spółdzielni wnosi o oddalenie apelacji i 
zasądzenie kosztów.

00:37:00 Przewodnicząca zamknęła rozprawę i poinformowała, że ogłoszenie 
orzeczenia nastąpi w dniu 17 grudnia 2019 roku, godz. 8.40, sala XVI.

00:37:40 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2019-12-03 o godz 15:45:00

00:37:40 Zatrzymano rejestrację dnia 2019-12-03 o godz 15:45:04

Protokolant Przewodniczący


