
Warszawa, dnia 13 kwietnia 2022 r.
Sygn. akt I C 2828/21 upr

PROTOKÓŁ

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

Przewodniczący: Sędzia Robert Bełczącki
Protokolant: aplikant adwokacki Michał Busz

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2022 r. na rozprawie 

sprawy

z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w Warszawie
przeciwko Zbigniewowi Saracie (Sarata) oraz Zofii Maciejewskiej – Sarata

o zapłatę

Z uwagi  na  brak  uprawnień protokolanta  Przewodniczący  zarządził  sporządzenie
protokołu wyłącznie w formie pisemnej.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 09:30

Po wywołaniu sprawy stawili się:

W imieniu powoda adw. Monika Iwaniak-Jeziorowska, ustanowiona w sprawie.

Pozwany Zbigniew Sarata legitymujący się dowodem osobistym numer DCK 946127,
także w imieniu pozwanej Zofii Maciejewskiej-Saracie.

Przewodniczący  pouczył  pozwanego  o  przysługujących  mu  uprawnieniach
procesowych.

Pełnomocnik powoda i pozwany popierają dotychczasowe stanowiska i wywodzą na
ten temat.

Sąd postanowił pominąć dowód z opinii biegłego sądowego na podstawie art. 5057

§ 1  k.p.c.  ze  względu  na  to,  że  sprawa  niniejsza  podlega  rozpoznaniu  według
przepisów  o  postępowaniu  uproszczonym,  a  ponadto  pominąć  dowód
z przesłuchania stron ograniczony do zeznań powoda na podstawie art. 299 k.p.c. ze
względu  na  to,  że  istotne  dla  rozstrzygnięcia  sprawy  okoliczności  zostały
dostatecznie  wyjaśnione  za  pomocą  pozostałego  zgromadzonego  już  w  sprawie
materiału dowodowego. 



Pełnomocnik powoda składa zastrzeżenia do protokołu.

Pozwany składa wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego o dokonanie wykładni
związanej z kwestią prawną w sytuacji, w której chodzi o zaliczenie nieruchomości do
gminnego zasobu mieszkaniowego.

Pełnomocnik powoda wnosi o oddalenie wniosku. 

Sąd  postanowił  wniosek  pozwanego  oddalić  na  podstawie  art.  390  §  1  k.p.c.
albowiem  przedstawienie  zagadnienia  prawnego  do  rozstrzygnięcia  Sądowi
Najwyższemu  może  nastąpić  jedynie  przy  rozpoznawaniu  środka  odwoławczego,
a nie w postępowaniu przed sądem I instancji, gdy sprawa nie jest rozpoznawana na
skutek takiego środka.

Pozwany składa zastrzeżenie do protokołu.

Przed zamknięciem rozprawy Przewodniczący udzielił głosu stawającym.

Przewodniczący zamknął rozprawę.

Na ogłoszeniu orzeczenia stawił się jedynie Zbigniew Sarata.

Po  naradzie  Przewodniczący  ogłosił  wyrok  przez  odczytanie  sentencji  i  podanie
ustnie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia. 

Posiedzenie zakończono o godzinie 11:05.

Przewodniczący: Protokolant:


