
Sygn. akt: I C 350/21
Warszawa, dn. 2021-10-06

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

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

Przewodniczący: asesor sądowy Łukasz Baranowski
Protokolant: stażysta Weronika Czerniakiewicz

na rozprawie rozpoznał sprawę

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

o: zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 12:48

00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2021-10-06 o godz 12:48:08

00:00:00 Przewodniczący informuje, że rozprawa jest nagrywana za pomocą 
urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

Rozprawa odbywa się poprzez aplikację Teams.

00:00:03 W imieniu powódki stawił się prezes zarządu Spółdzielni Marek Pykało
- tożsamość potwierdzona przez pełnomocnika powoda i pozwanego, 
wraz z pełnomocnikiem adw. Moniką Iwaniak-Jeziorowską, która 
okazuje pełnomocnictwo z 1 października 2021 r., wnosi o 
tymczasowe dopuszczenie do udziału w sprawie i informuje, iż 
pełnomocnictwo dla r.pr. Moniki Piwońskiej zostało wypowiedziane. 
Stawił się pozwany Zbigniew Sarata - okazano DO, także w imieniu 
Zofii Maciejewskiej-Saraty jako jej pełnomocnik, pełnomocnictwo w 
aktach.

Sąd postanowił tymczasowo dopuścić do udziału w sprawie w 
charakterze pełnomocnika powoda adw. Monikę Iwaniak-Jeziorowską 
zakreślając jej 3 dni na złożenie pełnomocnictwa pod rygorem 
pominięcia czynności zdziałanych przez pełnomocnika. 

Pozwany oświadcza, iż 2 dni temu otrzymał pismo procesowe powoda 
z 14 września 2021 r. i chciałby się do niego odnieść. Przewodniczący 
zobowiązał pozwanego do złożenia repliki na przedmiotowe pismo w 
terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pisma i pominięcia spóźnionych 
twierdzeń i dowodów.
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Pełnomocnik powoda i pozwany podtrzymują dotychczasowe 
stanowiska w sprawie. 
Strony nie widzą możliwości zawarcia ugody.

00:20:56 Strony wyrażają zgodę na przesłuchanie Marka Pykało w charakterze 
strony na tym etapie postępowania. 

Sąd postanowił:
dopuścić dowód z przesłuchania stron z ograniczeniem do 
przesłuchania powoda, w imieniu którego występuje Marek Pykało - 
prezes zarządu Spółdzielni na okoliczność jak na k. 171v.

Staje Marek Pykało, lat 44, zarządca nieruchomości, nie karany za 
składanie fałszywych zeznań, pouczony w trybie art. 303 i 304 k.p.c. 
podaje:

Jestem prezesem zarządu powodowej Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni 
zarządza całością działalności - zarząd zasobem lokalowym, 
prowadzenie działalności gospodarczej. Prezesem jestem od 1 
stycznia 2013 roku. Organizuję pracę zarządu i nadzoruję bieżącą 
działalność Spółdzielni. 

Na pytania pełnomocnika powódki:

Z tego co jest mi wiadome wszystkie media są doprowadzone do 
domu pozwanych, chyba poza przyłączem teleinformatycznym. Mam 
na myśli wodę, kanalizację, prąd, gaz. Media są doprowadzone za 
pośrednictwem części sieci wewnętrznej Spółdzielni. Zarówno 
konserwacją i bieżącą eksploatacją zajmują się zewnętrzne firmy 
wynajęte przez Spółdzielnie. Firmy też te pozostają w gotowości do 
zabezpieczania w razie wystąpienia awarii i niwelowania ich skutków. 
Jeśli chodzi o ustawowe przeglądy to jest to obowiązek zarządu. 
Spółdzielnia w drodze przetargu raz na 5 lat wyłania wykonawcę. W 
razie niemożności wykonania badania to państwo korzystający z tej 
nieruchomości są zobowiązani na własny koszt zlecenia tych badań. 
Osobiście nie byłem świadkiem, aby pozwani wchodzili czy wychodzili 
do budynku przy ul. Lanciego. Zakładam, że korzystają z tej 
nieruchomości. Odczyty z liczników nie są zerowe, więc 
prawdopodobnie korzystają. Brak jest możliwości oparcia się o koszty 
faktycznie poniesione. Miasto stołeczne nie wypowiedziało umowy 
dzierżawy, jesteśmy w sporze co do jej wysokości. Przeszkodą do 
ustanowienia własności nieruchomości są zaległości.  

Na pytania pozwanego:

Nie było sytuacji, żeby pozwani nie wpuścili inspektorów kontroli. W 
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ramach opłat jest zlecany pełen przegląd kominowy. Każdy kto 
posiada mieszkanie w Spółdzielni ma umowę podpisaną z dostawcą 
prądu, ale żeby prąd dostarczyć musi być sprawna infrastruktura. Za 
odcinki przyłączowe odpowiada zarządca. Opłata za prąd nie dotyczy 
prądu, który płynie od licznika do gniazdka w domu. Opłata dotyczy 
prądu zużytego w nieruchomościach wspólnych, głównie oświetlenia.

00:52:47 Sąd postanowił zmienić tryb postępowania z uproszczonego na 
zwykły.

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 
za okres od 1 listopada 2019 roku do 30 września 2020 roku, 
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. pełnomocnik powoda zobowiązany do uiszczenia zaliczki w kwocie 
1.500 zł na opinię biegłego  w terminie tygodniowym pod rygorem 
uchylenia postanowienia i pominięcia dowodu ;
4. po wpłynięciu zaliczki, do sporządzenia opinii wyznaczyć biegłego 
sądowego innego niż Krzysztof Nadera, Zwoliński i Gabriela Rudnicka-
Wąs i przesłać mu akta sprawy w celu sporządzenia opinii zgodnie z 
pkt. 2 postanowienia;
4. przedłożyć z wpływem lub za 2,5 miesiąca.

00:58:24 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2021-10-06 o godz 13:46:33

00:58:24 Zakończono rejestrację (stop) dnia 2021-10-06 o godz 13:46:43

Posiedzenie zakończono o godzinie: 13:46

Przewodniczący: Protokolant:
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