
Informacja dla zdającego 

1. Po zapoznaniu się z aktami sprawy proszę sporządzić - jako pełnomocnik 

powoda - radca prawny - apelację lub opinię o niecelowości jej wniesienia. 

2. Należy przyjąć, że we wszystkich protokołach i dokumentach znajdują się 

prawidłowe podpisy i niezbędne dane osób (np. nr PESEL), 

3. Sporządzając apelację lub opinię, należy ją podpisać imieniem i 

nazwiskiem uprawnionej osoby. 

4. Wnioski apelacyjne w przedmiocie zasądzenia kosztów procesu za I lub II 

instancję powinny określać konkretne kwoty pieniężne jakie strona domaga się z 

tego tytułu. 

5. Wnioski apelacyjne winny zawierać wskazanie podstaw prawnych 

żądanego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. 

6. Należy przyjąć, że Sądem II Instancji jest Sąd Okręgowy w Poznaniu, 

Wydział II Cywilny Odwoławczy. 

7. Data pracy powinna wynikać z przedstawionego stanu faktycznego. 

8. W dniu 20 lipca 2020r. pełnomocnik powoda złożył w siedzibie Sądu 

Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu wniosek o doręczenie wyroku 

tego Sądu z 13 lipca 2020r. sygn. akt: 1/20 wraz z uzasadnieniem w całości. 

9. Wyrok z 13 lipca 2020r. wraz z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Poznań 

Stare Miasto w Poznaniu doręczył pełnomocnikowi powoda w dniu 24 sierpnia 

2020r.



9 stycznia 2020r. 

 

Do Sądu Rejonowego 

Poznań Stare Miasto w Poznaniu 

Pozew o zapłatę i wydanie 

 

Powód: Jan Kowalski 

zam. Poznań ul. Grunwaldzka 156 

nr PESEL 63112700110 

reprezentowany przez radcę prawnego 

Adama Piaseckiego 

 

Pozwany: Jerzy Nowak 

zam. Poznań ul. Żydowska 25 

nr PESEL 72050511215 

 

- wartość przedmiotu sporu w zakresie żądania o wydanie lokalu użytkowego 

wynosi 15 000 zł 

W imieniu powoda Jana Kowalskiego wnoszę o: 

1. Zobowiązanie pozwanego do wydania powodowi lokalu użytkowego o pow. 

200 m
2
 położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15; 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 30 000 zł z ustawowymi 

odsetkami za opóźnienie od dnia następnego po doręczeniu pozwanemu odpisu 

pozwu; 

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm 

przepisanych. 

 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 1 stycznia 2017r. powód Jan Kowalski jako wynajmujący oraz pozwany 

Jerzy Nowak jako najemca zawarli umowę najmu lokalu użytkowego o pow. 

200m
2
 położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15 na czas określony tj. do 30 

czerwca 2019r. W umowie tej czynsz najmu został ustalony na kwotę 5.000 zł 

miesięcznie. Po zakończeniu umowy najmu obowiązkiem pozwanego było 

wydanie powodowi przedmiotowego lokalu w stanie niepogorszonym, jednakże 

do dnia dzisiejszego pozwany tego obowiązku nie wykonał, nadal korzystając z 

przedmiotowego lokalu. Powód jest jedynym właścicielem nieruchomości na 

której położony jest wskazany lokal użytkowy. Za okres korzystania przez 

pozwanego z przedmiotowego lokalu bez tytułu prawnego powodowi należy się 

stosowne wynagrodzenie. Wynajmując przedmiotowy lokal na wolnym rynku w 

okresie, w którym z lokalu tego bezumownie korzystał pozwany, powód 

uzyskałby czynsz w wysokości nie mniejszej niż 5 000 zł miesięcznie. Zgodnie 

z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego "o wysokości należnego 

właścicielowi wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z 

nieruchomości decydują stawki rynkowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy 

w określonych warunkach i czas posiadania rzeczy przez adresata roszczenia" 

(wyrok z 07.04.2000r. - IV CKN 5/00). Niniejszym pozwem powód dochodzi 

od pozwanego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu za okres od 1 

lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r. licząc po 5 000 zł miesięcznie. 

 

Adam Piasecki Radca Prawny 

 (podpis) 

 

 

 

Uwaga: 

- do pozwu dołączono dowód uiszczenia opłat od pozwu w kwocie 1 700 zł; 

- odpis pozwu doręczono pozwanemu 20 stycznia 2020r. zobowiązując do 

złożenia odpowiedzi na pozew w terminie dwóch tygodni; 

- Przewodniczący zarządzeniem wyznaczył rozprawę na 24 lutego 2020r. 

 

 



Pełnomocnictwo procesowe 

 

Jan Kowalski udziela radcy prawnemu Adamowi Piaseckiemu prowadzącemu 

kancelarię w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/5 pełnomocnictwa procesowego w 

sprawie z powództwa Jana Kowalskiego przeciwko Jerzemu Nowakowi o 

wydanie lokalu użytkowego położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15 i 

zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tego lokalu. Zakres 

pełnomocnictwa określa art.91 k.p.c. z wyłączeniem zrzeczenia się roszczenia. 

 

Jan Kowalski(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sygn. akt. IC 1/20 

 

Protokół rozprawy 

dnia 24 lutego 2020r. 

 

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie: 

SSR Krzysztof Kot 

protokolant sekr. sąd. Agnieszka Migalska 

w sprawie z powództwa Jana Kowalskiego przeciwko Jerzemu Nowakowi o 

zapłatę i wydanie. 

 Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.00 i zakończono o godz. 10.15 

Po wywołaniu sprawy stawili się: powód i jego pełnomocnik radca prawny 

Adam Piasecki. Pozwany nie stawił się prawidłowo zawiadomiony o terminie 

rozprawy. 

Przewodniczący zamknął rozprawę i po naradzie Sąd ogłosił wyrok zaoczny. 

 

Protokolant                                                                             Przewodniczący 

   (podpis)                                                                                     (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

sygn. akt: IC 1/20 

 

 

WYROK ZAOCZNY 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 24 lutego 2020r. 

 

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie: 

Przewodniczący: SSR Krzysztof Kot, 

Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Migalska, 

 po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2020r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z 

powództwa Jana Kowalskiego przeciwko Jerzemu Nowakowi o zapłatę i 

wydanie: 

I. zobowiązuje pozwanego do wydania powodowi lokalu użytkowego o pow. 

200 m
2
 położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15; 

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 30 000 zł (trzydzieści tysięcy 

złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 21 stycznia 2020r.; 

III. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 5 317 zł tytułem zwrotu kosztów 

procesu. 

IV. wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

SSR Krzysztof Kot 

(podpis) 

 

 

 



 

Poznań 6 marca 2020r. 

 

Sprzeciw od wyroku zaocznego. 

Do 

Sądu Rejonowego 

Poznań Stare Miasto w Poznaniu 

sygn. akt: IC 1/20 

 

Powód: Jan Kowalski zam. Poznań ul. Grunwaldzka 156 reprezentowany przez 

radcę prawnego Adama Piaseckiego 

Pozwany: Jerzy Nowak zam. Poznań ul. Żydowska 25 reprezentowany przez 

radcę prawnego Grzegorza Zielińskiego 

Pozwany składa sprzeciw od wyroku zaocznego z dnia 24 lutego 2020r. Sądu 

Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu w sprawie IC 1/20 doręczonego 

jemu 2 marca 2020r. 

Pozwany wnosi o uchylenie wyroku zaocznego i oddalenie powództwa oraz 

zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów sądowych według norm 

przepisanych. 

 

Uzasadnienie 

 

Pozwany przyznaje, że łączyła go z powodem umowa najmu lokalu użytkowego 

położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15. Umowa została zawarta na okres 

do 30 czerwca 2019r., a miesięczny czynsz w kwocie 5 000 zł płatny był do 15-

tego każdego miesiąca. Pozwany podnosi jednak, że roszczenie o wydanie 

lokalu jest niezasadne, gdyż sporny lokal użytkowy został wydany powodowi w 

dniu 2 stycznia 2020r. Wcześniejsze wydanie lokalu nie było możliwe, gdyż 

lokal ten został zalany w czerwcu 2019r. na skutek powodzi i pozwany poniósł 

ogromne straty finansowe nie będąc ubezpieczony, a przy tym doprowadzenie 

lokalu do stanu poprzedniego wymagało czasu związanego z usuwaniem 

skutków powodzi. 



Z kolei roszczenie powoda o zapłatę jest także niezasadne. Pozwany co prawda 

przyznaje, że powód wynajmując sporny lokal użytkowy o pow. 200 m
2
 

położony w Poznaniu przy ul. Garbary 15 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 

2019r., uzyskałby czynsz w kwocie 5 000 zł miesięcznie, jednakże pozwany 

faktycznie nie korzystał z przedmiotowego lokalu od czasu jego zalania, starając 

się aż do końca grudnia 2019r. o przywrócenie tego lokalu do stanu 

poprzedniego.  

 

Grzegorz Zieliński radca prawny 

 (podpis) 

 

Uwaga:  

- wyrok zaoczny został doręczony pełnomocnikowi powoda i pozwanemu w 

dniu 2 marca 2020r. 

- sprzeciw od wyroku zaocznego wpłynął do Sądu Rejonowego Poznań 

Stare Miasto w Poznaniu w dniu 6 marca 2020r. 

- do sprzeciwu został dołączony dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 

850 zł 

- odpis sprzeciwu sąd doręczył pełnomocnikowi powoda 

- Przewodniczący wyznaczył termin rozprawy na dzień 13 lipca 2020r. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Pełnomocnictwo procesowe 

Jerzy Nowak udziela radcy prawnemu Grzegorzowi Zielińskiemu 

prowadzącemu kancelarię w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/7 pełnomocnictwa 

procesowego w sprawie z powództwa Jana Kowalskiego o wydanie lokalu 

użytkowego położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15 i zapłatę 

wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tego lokalu. Zakres 

pełnomocnictwa określa art.91 k.p.c. 

 

Jerzy Nowak 



(podpis) 

 

 

1 kwietnia 2020r. 

 

Do Sądu Rejonowego 

Poznań Stare Miasto w Poznaniu 

sygn. akt: IC 1/20 

 

Powód: Jan Kowalski 

zam. Poznań ul. Grunwaldzka 156 

 

Pozwany: Jerzy Nowak 

zam. Poznań ul. Żydowska 25 

 

Powód niniejszym pismem zmienia żądanie pozwu w ten sposób, że obok 

dotychczasowego żądania zasądzenia wynagrodzenia za bezumowne 

korzystanie z lokalu użytkowego za okres od 1 lipca 2019r. do końca 2019r., 

nadto wnosi o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 15 000 zł 

tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze spornego lokalu 

użytkowego za dalszy okres tj. okres od 1 stycznia 2020r. do 31 marca 2020r. z 

ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następnego po doręczenia 

niniejszego pisma pełnomocnikowi pozwanego. 

 

Uwaga: 

- do pisma dołączono dowód uiszczenia opłaty od rozszerzonego żądania 

pozwu w kwocie 750 zł; 

- odpis pisma zawierającego rozszerzone żądanie pozwu sąd doręczył 

pełnomocnikowi pozwanego 29 czerwca 2020r. 

 



 

 

 

sygn. akt: IC 1/20 

Protokół rozprawy 

dnia  13 lipca 2020r. 

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie: 

SSR Krzysztof Kot 

protokolant sekr. Sąd. Agnieszka Migalska 

w sprawie z powództwa Jana Kowalskiego przeciwko Jerzemu Nowakowi o 

zapłatę i wydanie. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.00 – zakończono o godz. 

11.45 

Po wywołaniu sprawy stawili się: pełnomocnicy stron. 

Pełnomocnik pozwanego wnosi o oddalenie powództwa także w zakresie 

żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego za 

okres od 1 stycznia 2020r. do 31 marca 2020r. z ustawowymi odsetkami za 

opóźnienie. 

Pełnomocnik powoda zaprzecza twierdzeniom pozwanego, jakoby sporny lokal 

został wydany powodowi w dniu 2 stycznia 2020r. Faktycznie lokal ten został 

wydany powodowi w dniu 10 kwietnia 2020r. Z tego względu powód cofa 

pozew w zakresie żądania wydania spornego lokalu użytkowego, wnosząc o 

przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków Kamila Komara, Zdzisława 

Komara na okoliczność wydania przez pozwanego powodowi lokalu 

użytkowego położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15 w dniu 10 kwietnia 

2020r.  

Przewodniczący stwierdza, że wymienione osoby powołane na świadków są 

obecne na sali rozpraw. Przewodniczący zarządził opuszczenie Sali rozpraw 

przez te osoby i oczekiwanie na korytarzu na decyzję Sądu w przedmiocie 

dopuszczenia tych dowodów. 

Pełnomocnik pozwanego wyraża zgodę na cofnięcie pozwu w zakresie żądania 

wydania lokalu użytkowego. 

Pełnomocnik pozwanego podnosi również, że powództwo o zapłatę winno 

zostać oddalone także i z tego względu, że powód w marcu 2020r. zbył 



dochodzone roszczenie na rzecz niejakiego Stefana Piotrowicza, który pisemnie 

już zdążył wezwać pozwanego do zapłaty kwoty 30 000 zł z ustawowymi 

odsetkami za opóźnienie, powołując się właśnie na przelew tej wierzytelności. 

Pełnomocnik powoda przyznaje, że w dniu 13 marca 2020r. dokonał przelewu 

dochodzonej  wierzytelności za okres od 1 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r. na 

kwotę 30 000 zł nieodpłatnie na rzecz Stefana Piotrowicza. 

 

Sąd postanowił 

Dopuścić dowód z zeznań świadków Kamila Komara i Zdzisława Komara na 

okoliczność daty wydania przez pozwanego powodowi lokalu użytkowego 

położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15  

 

Staje świadek Kamil Komar, lat 35, handlowiec, w stosunku do stron obcy, 

zamieszkały w Poznaniu, pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań i po odebraniu przyrzeczenia zeznaje: 

Znam obie strony. Mieszkam wraz z bratem Zdzisławem w lokalu położonym 

na nieruchomości stanowiącej własność powoda. Ja prowadzę sklep z obuwiem 

przy ul. Garbary 14, który to sklep jest położony naprzeciwko sklepu 

spożywczego przy ul. Garbary 15 prowadzonego przez pozwanego. Ja 

codziennie w sklepie pozwanego robiłem zakupy i nie mam wątpliwości co do 

tego, że sklep ten funkcjonował do końca marca 2020r. Rozmawiałem z 

pozwanym przed zamknięciem sklepu w lutym bieżącego roku i pozwany 

twierdził, że czynsz był zbyt wysoki, a prowadzenie sklepu w tym miejscu nie 

przynosiło spodziewanych dochodów, wobec czego zawarł już umowę najmu 

innego lokalu użytkowego od 1 kwietnia 2020r., w którym również będzie 

handlował artykułami spożywczymi. Faktycznie sklep  prowadzony przez 

pozwanego został zalany w 2019r. latem, jednakże z tej przyczyny sklep był 

zamknięty przez około miesiąc czasu, chociaż ślady zalania były widoczne 

jeszcze przez cały 2019r. 

 

Staje świadek Zdzisław Komar, lat 38, handlowiec, w stosunku do stron obcy, 

zamieszkały w Poznaniu, pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań i po odebraniu przyrzeczenia zeznaje: 

Ja mieszkam przy ul. Garbary 16, zatem tuż przy sklepie spożywczym który 

prowadził pozwany do końca marca 2020r. Codziennie robiłem w tym sklepie 



zakupy. Od kwietnia sklep ten jest zamknięty i z tego co słyszałem od powoda, 

to jest w trakcie negocjacji z innym najemcą, który chce w tym miejscu 

prowadzić sklep z wędlinami i mięsem. Z pozwanym nie rozmawiałem na temat 

przyczyn zaniechania prowadzenia sklepu spożywczego przy ul. Garbary 15, 

jednak od mojego brata Kamila, który zeznawał przede mną wiem, że z 

przyczyn finansowych wynajął on lokal użytkowy w innym miejscu. Latem 

2019r. sklep prowadzony przez pozwanego był zalany i pamiętam, że przez 

kilka tygodni był zamknięty. Ślady zalania były widoczne do końca 2019r. 

Przewodniczący udzielił głosu stronom przed zamknięciem rozprawy. 

Strony wnoszą jak dotychczas. 

Przewodniczący zamknął rozprawę i po naradzie Sąd ogłosił wyrok podając 

zasadnicze motywy rozstrzygnięcia. 

 

Protokolant                                                                                      

Przewodniczący 

(podpis)                                                                                                 (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

sygn. akt: IC 1/20 

 

 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 13 lipca 2020r. 

 

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie: 

Przewodniczący: SSR Krzysztof Kot, 

Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Migalska, 

 po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2020 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z 

powództwa Jana Kowalskiego przeciwko Jerzemu Nowakowi o zapłatę i 

wydanie: 

 uchyla wyrok zaoczny i oddala powództwo oraz zasądza od powoda na rzecz 

pozwanego 4 467 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

 

SSR Krzysztof Kot 

(podpis) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Powód Jan Kowalski wniósł w pozwie o zobowiązanie pozwanego do wydania 

powodowi lokalu użytkowego o pow. 200 m
2
 położonego w Poznaniu przy ul. 

Garbary 15,  zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 30.000 zł 

tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tego lokalu użytkowego za 

okres od 1 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r. z ustawowymi odsetkami za 

opóźnienie od dnia następnego po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu oraz 

zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm 

przepisanych. 

Wyrokiem zaocznym z 24 lutego Sąd uwzględnił powództwo w całości.  

Pozwany wniósł sprzeciw od wyroku zaocznego, domagając się jego uchylenia i 

oddalenia powództwa w całości. 

Pismem z 1 kwietnia 2020r. powód wniósł o zasądzenie od pozwanego dalszej 

kwoty 15 000 zł tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze spornego 

lokalu użytkowego za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 marca 2020r. z 

ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następnego po doręczeniu 

pełnomocnikowi pozwanego odpisu tego pisma. 

Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 

W dniu 1 stycznia 2017r. powód Jan Kowalski jako wynajmujący oraz pozwany 

Jerzy Nowak jako najemca zawarli umowę najmu lokalu użytkowego o pow. 

200m
2
 położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15 na czas określony tj. do 30 

czerwca 2019r. W umowie tej czynsz najmu został ustalony na kwotę 5.000 zł 

miesięcznie. Po zakończeniu umowy najmu obowiązkiem pozwanego było 

wydanie powodowi przedmiotowego lokalu w stanie niepogorszonym, jednakże 

pozwany obowiązek ten wykonał dopiero 2 stycznia 2020r.  



Powód jest jedynym właścicielem nieruchomości na której położony jest 

wskazany lokal użytkowy. W dniu 13 marca 2020r. powód dokonał przelewu 

dochodzonej  wierzytelności na kwotę 30.000 zł nieodpłatnie na rzecz Stefana 

Piotrowicza.  

Wskazane wyżej okoliczności faktyczne były między stronami bezsporne, za 

wyjątkiem tego, czy pozwany wydał powodowi sporny lokal użytkowy. Na tą 

okoliczność powód zawnioskował przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków 

Kamila Komara i Zdzisława Komara. Jednakże zeznania tych świadków Sąd 

ocenił jako niewiarygodne albowiem świadkowie ci znają dobrze powoda, 

mieszkają w lokalu położonym na nieruchomości stanowiącej własność powoda 

i zostali przez powoda przywiezieni do Sądu na rozprawę.  

Sąd zważył co następuje: 

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Przede wszystkim pozwany 

wydał powodowi sporny lokal użytkowy już 2 stycznia 2020r., zatem jeszcze 

przed wniesieniem pozwu. Tak więc już w chwili wniesienia pozwu 

przedmiotowe żądanie nie było uzasadnione. Nadto co prawda pełnomocnik 

powoda cofnął pozew na rozprawie, jednakże z treści pełnomocnictwa nie 

wynika, ażeby był do tego umocowany. Z kolei z treści pełnomocnictwa 

udzielonego przez pozwanego nie wynika, ażeby jego pełnomocnik był 

umocowany do wyrażenia zgody na cofnięcie pozwu. W konsekwencji brak 

było również podstaw do umorzenia postępowania w tym zakresie. 

Nadto jeśli chodzi o żądanie zapłaty, to i w tej części powództwo okazało się 

nieuzasadnione. Powód żądanie swoje opierał w istocie o treść  art.225 k.c. w 

zw. z art.224§2 k.c. i art.230 k.c. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem 

Sądu Najwyższego "o wysokości należnego właścicielowi wynagrodzenia z 

tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości decydują stawki rynkowe za 

korzystanie z danego rodzaju rzeczy w określonych warunkach i czas posiadania 

rzeczy przez adresata roszczenia" (wyrok z 07.04.2000r. - IV CKN 5/00). W 

niniejszej sprawie powód dochodzi od pozwanego wynagrodzenia za 

bezumowne korzystanie z lokalu za okres od 1 lipca 2019r. do 31 marca 2020r. 

licząc po 5.000 zł miesięcznie, łącznie 45 000 zł. Powód jednakże nie wykazał 

tej okoliczności, gdyż nie zawnioskował dowodu z opinii biegłego sądowego, a 

pozwany okoliczność tą zakwestionował. 

Żądanie zapłaty za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019r. okazało się 

nieuzasadnione także z tej przyczyny, że powód zbył dochodzone roszczenie 

zatem nie jest już wierzycielem pozwanego. Powód nie może zatem żądać 

spełnienia przez pozwanego świadczenia, nie będąc jego wierzycielem. 



Z kolei żądanie zapłaty za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 marca 2020r. nie 

mogło zostać uwzględnione, gdyż zgodnie z art.347 k.p.c. niedopuszczalna jest 

zmiana powództwa po wydaniu wyroku zaocznego. 

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art.98§1i3 k.p.c. przyjmując 

wysokość kosztów zastępstwa procesowego należnego stronie pozwanej na 

kwotę 3.417 zł oraz opłatę sądową od sprzeciwu od wyroku zaocznego na kwotę 

850 zł. 

 

SSR Krzysztof Kot 

(podpis) 

 

 

Powód winien zaskarżyć wyrok w części oddalającej powództwo o wydanie 

lokalu użytkowego oraz w części oddalającej powództwo o zasądzenie kwoty 45 

000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i w części rozstrzygającej o 

kosztach procesu. 

Powód składając apelację winien wnieść o : 

I. uchylenie zaskarżonego wyroku w części oddalającej powództwo o wydanie 

lokalu użytkowego i umorzenie postępowania w tym zakresie; 

II. zmianę zaskarżonego wyroku w części oddalającej powództwo o zapłatę i 

rozstrzygającej o kosztach procesu przez: 

a/ zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 30.000 zł z ustawowymi 

odsetkami za opóźnienie od 21 stycznia 2020r. 

b/ zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda 15 000 zł z ustawowymi 

odsetkami za opóźnienie od 30 czerwca 2020r. 

b/ zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 5 867 zł tytułem kosztów 

procesu. 

II. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 5 150 zł tytułem kosztów 

postępowania apelacyjnego. 

 

Powód powinien zarzucić w apelacji: 



- naruszenie art.91 pkt 1 k.p.c. przez przyjęcie, że pełnomocnik powoda nie był 

umocowany do złożenia oświadczenia o cofnięciu pozwu, a pełnomocnik 

pozwanego nie był umocowany do wyrażenia zgody na cofnięcie pozwu; 

- naruszenie art.109 § 1 k.p.c. przez zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów 

zastępstwa procesowego mimo, że pozwany reprezentowany przez radcę 

prawnego nie składał wniosku o zasądzenie tych kosztów; 

- naruszenie art.192 pkt 3 k.p.c. przez przyjęcie, że zbycie części dochodzonego 

roszczenia w toku sprawy ma wpływ na dalszy jej tok; 

- naruszenie art.229 k.p.c. przez przyjęcie, że wymaga dowodu okoliczność 

wysokości czynszu jaki uzyskałby na wolnym rynku powód wynajmując lokal 

użytkowy o pow. 200 m
2
 położony w Poznaniu przy ul. Garbary 15 w okresie od 

1 lipca do 31 grudnia 2016r.;, skoro okoliczność ta została przyznana przez 

pozwanego; 

- naruszenie art.233 § 1 k.p.c. przez dowolną ocenę zeznań świadków i w 

konsekwencji sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem ustalenie, że 

pozwany wydał powodowi sporny lokal już 2 stycznia 2020r.; 

- naruszenie art.347 k.p.c. przez przyjęcie niedopuszczalności zmiany 

powództwa po wydaniu wyroku zaocznego; 

- naruszenie art.348 k.p.c. przez obciążenie powoda opłatą od sprzeciwu od 

wyroku zaocznego; 

- naruszenie art.355§1 k.p.c. przez zaniechanie umorzenia postępowania w 

części, w której pełnomocnik powoda cofnął pozew, a pełnomocnik pozwanego 

wyraził zgodę na cofnięcie pozwu;  


