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INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO 

 

1. Zadanie zawarte jest na 34 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową i 

informacją dla zdającego). 

2. Po zapoznaniu się z treścią zadania - opracowanymi na potrzeby egzaminu aktami sprawy 

cywilnej - jako pełnomocnik powódki adwokat Katarzyna Mądra, proszę przygotować 

apelację od wydanego w sprawie wyroku albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw 

do jej wniesienia, proszę sporządzić opinię prawną, z uwzględnieniem interesu 

reprezentowanej przez siebie strony.  

3. Należy założyć, że:  

a. wszystkie pisma procesowe stron oraz orzeczenia, zarządzenia i protokoły zostały 

podpisane przez uprawnione osoby;  

b. na dokumentach dołączonych do pism procesowych widnieją właściwe podpisy;  

c. wszystkie terminy wyznaczone przez sąd zostały przez strony dochowane; 

d. wszystkie wskazane w pismach procesowych załączniki (w tym: oryginały 

pełnomocnictw oraz odpisy ksiąg wieczystych) zostały prawidłowo złożone i znajdują 

się w aktach sprawy;  

e. w aktach sprawy znajdują się wszystkie dowody doręczenia oraz dowody nadania pism 

stron, a wszystkie zarządzenia sądu zostały wykonane; 

f. protokoły z dn. 14 i 23 lutego 2022 r. oddają pełny przebieg rozpraw; 

g. wniosek o uzasadnienie orzeczenia został prawidłowo opłacony; 

4. Sporządzając apelację lub opinię, należy podpisać ją imieniem i nazwiskiem osoby, która –  

zgodnie z treścią zadania – powinna złożyć podpis pod tym pismem.  

5. Odpis wyroku z uzasadnieniem pełnomocnik powoda adw. Katarzyna Mądra otrzymała w 

dn. 6 kwietnia 2022 r.  

6. W razie przygotowania apelacji należy przyjąć, że sądem drugiej instancji jest Sąd 

Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław. 
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Wrocław, dn. 7 grudnia 2021 r. 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu 

Wydział Cywilny 

ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław 

 

Powódka:  Judyta Wiralska 

   zam. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 12a, 53-433 Wrocław 

   NIP nr: 872-000-59-27, PESEL: 59040416347 

zastępowana przez adwokat Katarzynę Mądrą 

Kancelaria Adwokacka, ul. Śnieżna 10, 53-443Wrocław 

e-mail: k.madra@adwokatura.pl, tel.: + 48 666 777 888 

 

Pozwana:  MISHMASH sp. z o.o. 

ul. Śniadaniowa 59, 54-130 Wrocław 

KRS nr: 0000558302 

 

W.P.S.:  19.667,00 zł 

Opłata sądowa: 950,00 zł 

 

POZEW O WYDANIE I ZAPŁATĘ 

 

 Działając w imieniu Judyty Wiralskiej (pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia 

opłaty skarbowej w załączeniu) wnoszę o: 

I. nakazanie stronie pozwanej MISHMASH sp. z o.o., aby opróżniła pomieszczenia 

zajmowane bez tytułu prawnego w należącym do strony powodowej budynku położonym 

we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 130, o łącznej powierzchni 128 m2, oznaczone 

numerami 1 do 8 w załączniku graficznym do umowy najmu z dn. 13 sierpnia 2019 r. 

(zwane dalej także: przedmiotem najmu lub lokalem) i aby wydała je stronie powodowej 

w stanie wolnym od rzeczy ruchomych (stanowiących własność strony pozwanej lub 

osób trzecich, z których strona pozwana korzysta pod jakimkolwiek tytułem prawnym 

lub bez tytułu prawnego),  

II. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 12.166,33 złotych wraz z ustawowymi 

odsetkami za opóźnienie liczonymi 
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- od kwoty 675,62 zł od 16.08.2021 r. do dnia zapłaty, 

- od kwoty 3.220,45 zł od 16.09.2021 r. do dnia zapłaty, 

- od kwoty 3.270,26 zł od 16.10.2021 r. do dnia zapłaty, 

- od kwoty 5.000,00 zł od 16.11.2021 r. do dnia zapłaty; 

III. zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kosztów procesu, w tym 

kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych oraz zwrotu 

uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego w wysokości 17,00 zł, 

wraz z odsetkami w wysokości  odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu 

świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku wydanego w 

niniejszej sprawie do dnia zapłaty; 

IV. wydanie wyroku zaocznego w okolicznościach prawem przewidzianych; 

V. przeprowadzenie rozprawy (art. 1481 § 3 KPC), w tym także pod nieobecność powódki 

lub jej pełnomocnika (art. 177 § 1 pkt 5 KPC); 

VI. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów, a to: 

1) wydruku księgi wieczystej nr WR1K/00022210/5, na potwierdzenie 

przysługującego stronie powodowej prawa własności do zabudowanej 

nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest przedmiot najmu, 

2) dokumentu pn. Umowa najmu z dn. 13 sierpnia 2019 r. (dalej: umowa), na 

potwierdzenie treści stosunku prawnego nawiązanego przez strony, w tym co do 

przedmiotu najmu (§ 2), wysokości czynszu oraz zasad ustalania wysokości opłat 

eksploatacyjnych (§ 5), zasad płatności (§ 6), podstaw i zasad rozwiązania umowy 

ze skutkiem natychmiastowym (§ 12), obowiązków strony pozwanej i terminu 

zwrotu wynajmowanych pomieszczeń po zakończeniu najmu (§ 13), jak również na 

potwierdzenie uprawnień strony powodowej zastrzeżonych na wypadek opóźnienia 

w zwrocie przedmiotu najmu, w tym uprawnienia do naliczania kary umownej, jej 

wysokości i zasad naliczania (§ 14), 

3) rachunków nr 1/6/2021, 1/7/2021, 1/8/2021 wraz z dowodami ich wysłania na adres 

mailowy pozwanej, na potwierdzenie stanu i salda zadłużenia według stanu na 

dzień wystosowania przez powódkę wezwania do zapłaty z dn. 27 sierpnia 2021 r., 

4) ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty z dn. 27 sierpnia 2021 r. wraz z 

potwierdzeniem odbioru w dn. 9 września 2021 r., na potwierdzenie momentu, od 

którego biegł pozwanej dodatkowy termin na uregulowanie zaległości (pod 

rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym), 
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5) dokumentu pn. Wypowiedzenie umowy najmu z dn. 28 września 2021 r. wraz z 

dowodem jego doręczenia pozwanej w dn. 11 października 2021 r., na 

potwierdzenie dokonanego wypowiedzenia umowy z dniem 11 października 2021 r. 

i uzasadnionych jego podstaw, 

6) maila powódki z dn. 14.10.2021 r., na potwierdzenie wyznaczonego pozwanej 

terminu dobrowolnego zwrotu przedmiotu najmu i uprzedzenia pozwanej o 

naliczaniu kary umownej począwszy od dn. 1.11.2021 r., ubocznie także – na 

potwierdzenie podjętej próby pozasądowego rozwiązania sporu o wydanie (art. 187 

§ 1 pkt 3 KPC), 

7) maila pozwanej z dn. 26.10.2021 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 

25.10.2021 r., na potwierdzenie częściowego uiszczenia przez pozwaną (w dn. 25 

października 2021 r.) zaległości z okresu od czerwca do sierpnia 2021 r. oraz na 

potwierdzenie stanowiska pozwanej na etapie przedsądowym (odmowy 

dobrowolnego zwrotu przedmiotu najmu), 

8) rachunku nr 1/9/2021, rachunku nr 1/10/2021 oraz noty obciążeniowej nr 1/11/2021  

wraz z dowodami ich wysłania na adres mailowy pozwanej, na potwierdzenie stanu 

i salda zadłużenia według stanu na dzień wytoczenia powództwa, 

9) notatki z dn. 29 października 2021 r. wraz z dokumentacją zdjęciową (5 zdjęć), na 

potwierdzenie niemożności przystąpienia do protokolarnego zwrotu przedmiotu 

najmu z przyczyn leżących po stronie pozwanej, 

10) mailowych wezwań do zapłaty z dn. 5 oraz 20 listopada 2021 r., na potwierdzenie 

podejmowanych bezskutecznie prób pozasądowego rozwiązania sporu (art. 187 § 

1 pkt 3 KPC) i wzywania pozwanej do natychmiastowej zapłaty. 

 

Sprawa o wydanie nie jest sprawą o zasądzenie roszczenia, stąd wytoczonego 

powództwa windykacyjnego nie dotyczy wymóg z art. 187 § 1 pkt 11 KPC. Co się natomiast 

tyczy żądania zapłaty powódka wskazuje, że przysługujące jej roszczenia (każde kolejne, 

naliczane w cyklach miesięcznych) stawały się wymagalne piętnastego dnia każdego miesiąca, 

tj.: 

a) wierzytelność objęta rachunkiem 1/8/2021 (tu: 675,62 zł) stała się wymagalna w dn. 

15.8.2021 r., 

b) wierzytelność objęta rachunkiem 1/9/2021 stała się wymagalna w dn. 15.9.2021 r., 

c) wierzytelność objęta rachunkiem 1/10/2021 stała się wymagalna w dn. 15.10.2021 r., 
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d) wierzytelność objęta notą obciążeniową 1/11/2021 stała się wymagalna w dn. 15.11.2021 r. 

Powyższe uzasadnia naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie (na zasadzie art. 

481 § 1 KC) od 16-tego dnia każdego z ww. miesięcy (oddzielnie dla każdej z ww. 

wierzytelności), co też powódka czyni w żądaniu pozwu.  

 

Uzasadnienie 

Powódka jest właścicielką zabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy 

ul. Wyścigowej 130. W budynku usytuowanym na ww. działce, powódka prowadzi 

niepubliczne przedszkole (można w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z art. 170 ust. 1 w 

zw. z art. 4 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe prowadzenie przedszkola nie jest działalnością 

gospodarczą). Część pomieszczeń na parterze budynku, stanowiących wyodrębnioną całość i 

opomiarowanych (pomieszczenia nr 1-8 oznaczone na załączniku do umowy, o łącznej 

powierzchni 128 m2), powódka wynajęła stronie pozwanej (jednoosobowej spółce z o.o., której 

wyłącznym wspólnikiem i prezesem zarządu pozostaje p. Tadeusz Widz) na potrzeby 

prowadzonej przez nią działalności gastronomicznej (żywność i usługi cateringowe, bez 

możliwości sprzedaży na miejscu). W umowie z dn. 13 sierpnia 2019 r. (dalej także: umowa) 

ustalono czynsz w wysokości 2.500,00 zł miesięcznie, który miał być powiększany (również 

co miesiąc) o opłaty eksploatacyjne, tj. koszty mediów według realnego zużycia (§ 5 umowy). 

Płatności miały być dokonywane do 15-tego dnia miesiąca na podstawie doręczanych mailowo 

(do 5-tego dnia miesiąca) rachunków (§ 6 umowy).  

W umowie przewidziano po stronie powódki jako wynajmującej uprawnienie do 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (§ 12 ust. 1), m.in. gdy najemca będzie 

zalegał z zapłatą za co najmniej dwa pełne okresy płatności i pomimo wezwania nie ureguluje 

zaległości. Na wypadek skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

strony zastrzegły ponadto, że wynajmujący poinformuje najemcę (w oświadczeniu o 

wypowiedzeniu lub mailowo po doręczeniu oświadczenia) o terminie protokolarnego zwrotu 

przedmiotu najmu, przy czym termin ten nie będzie mógł być krótszy niż 14 dni od dnia 

rozwiązania umowy (§ 13). Na wypadek braku protokolarnego zwrotu przedmiotu najmu 

zastrzeżono także po stronie wynajmującego możliwość naliczania kary umownej (§ 14 ust. 1) 

w wysokości dwukrotności czynszu najmu (5.000,00 zł) płatnej miesięcznie, na podstawie not 

obciążeniowych do 15-tego dnia każdego kolejnego miesiąca bezumownego korzystania z 

lokalu. Jak przy tym wynika wprost z umowy (§ 14 ust. 2) kara umowna miała być naliczana i 

płatna z góry, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
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powinno było dojść do protokolarnego zwrotu przedmiotu najmu (do tego czasu najemca 

pozostawał zobowiązany do pokrywania czynszu i opłat eksploatacyjnych na zasadach 

wynikających z umowy). 

 

Dowód:  wydruk księgi wieczystej nr WR1K/00022210/5 

umowa najmu z dn. 13 sierpnia 2019 r. z załącznikiem graficznym 

 

W pierwszej połowie 2021 r. pozwana zaczęła się wyraźnie opóźniać w zapłacie 

umówionych należności, po czym od czerwca 2021 zaprzestała ich zapłaty w ogóle, bez 

podawania przyczyn i lekceważąc monity powódki. Wobec istniejących zaległości, 

obejmujących trzy pełne okresy płatności i w warunkach ziszczenia się przesłanek, o których 

mowa w § 12 ust. 1 umowy, strona powodowa wezwała pozwaną do zapłaty kwoty 9.775,62 zł 

pismem z dn. 27 sierpnia 2021 r. Pismo to zostało odebrane przez pozwaną w dn. 9 września 

2021 r., a wyznaczony nim termin zapłaty upłynął w dn. 16 września 2021 r. Na wspomnianą 

kwotę 9.775,62 zł złożyły się opłaty eksploatacyjne z okresu od czerwca do sierpnia 2021 r. 

włącznie (kolejno: 821,64 zł + 700,50 zł + 753,48 zł) oraz czynsz najmu z tego samego okresu.  

 

Dowód:  rachunki nr 1/6/2021, 1/7/2021, 1/8/2021 wraz z potwierdzeniami wysłania 

wezwanie do zapłaty z dn. 27.8.2021 r. wraz z potwierdzeniem odbioru 

 

Wobec utrzymującego się braku zapłaty, powódka w dn. 28 września 2021 r. nadała na 

adres siedziby strony pozwanej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. Pismo to zostało odebrane przez pozwaną w dn. 11 października 2021 r. i z 

tym też dniem doszło do rozwiązania umowy. 

 

Dowód:  oświadczenie z dn. 28 września 2021 r. wraz z potwierdzeniem odbioru 

 

Strona powodowa, z zachowaniem postanowień umowy, poinformowała pozwaną via 

e-mail, że termin zwrotu przedmiotu najmu wyznacza na dzień 29 października 2021 r. (piątek), 

godz. 10:00 i jednocześnie zastrzegła, że jeśli nie dojdzie w tym dniu do protokolarnego zwrotu 

przedmiotu najmu na rzecz powódki, będzie ona naliczała zastrzeżoną (ww.) karę umowną 

począwszy od dn. 1 listopada 2021 r.  
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Dowód:  mail z dn. 14.10.2021 r. 

 

W tym miejscu powódka przyznaje, że strona pozwana dokonała ostatecznie zapłaty 

czynszu za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r., a ponadto także – pokryła koszty zużycia 

mediów w tym okresie do kwoty 1.600,00 zł. Wypada jednak w tym miejscu zauważyć, że 

uczyniła to dopiero przelewem z dn. 25 października 2021 r. (data zlecenia i zaksięgowania 

wpłaty na rachunku bankowym powódki). Od tego też czasu konsekwentnie odmawia wydania 

przedmiotu umowy, mimo że do jej rozwiązania doszło z dniem 11 października 2021 r. W 

przedsądowej korespondencji mailowej z dn. 26 października 2021 r. (w odpowiedzi na maila 

powódki z dn. 14 października 2021 r.) strona pozwana podała, że skoro nie istnieją po jej 

stronie zaległości uzasadniające rozwiązanie umowy, oświadczenie z dn. 28 września 2021 r. 

należy uznawać za niebyłe, a wyznaczony termin zwrotu przedmiotu najmu za nieaktualny. 

 

Dowód:  mail z dn. 26.10.2021 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 25.10.2021 r. 

 

 Pozwana nie stawiła się w wyznaczonym przez powódkę dniu i godzinie, celem zwrotu 

przedmiotu najmu. Powódka zastała zamknięte pomieszczenia, na dowód czego sporządziła 

notatkę wraz z dokumentacją zdjęciową.  

 

Dowód:  notatka z dn. 29 października 2021 r. 

 

Powódka podaje, że według stanu na dzień złożenia niniejszego pozwu, strona pozwana 

(pomimo wezwań do dobrowolnego spełnienia świadczeń) zalega wobec powódki z zapłatą:  

a. kwoty 675,62 zł tytułem opłat eksploatacyjnych za sierpień 2021 r. (zaległości z tytułu 

opłat eksploatacyjnych za okres od czerwca do sierpnia 2021 r. zamknęły się w kwocie 

2.275,62 zł, a wpłatę 1.600,00 zł zaliczono w całości na rachunki 1/6/2021 oraz 

1/7/2021 i jedynie częściowo na rachunek 1/8/2021; do zapłaty z tytułu tego ostatniego 

pozostaje kwota 675,62 zł i z tej przyczyny powódka wnosi o jej zasądzenie wraz z 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie od dn. 16 sierpnia 2021 r., 

b. czynszu i opłat eksploatacyjnych za wrzesień i październik 2021 r. – w łącznej 

wysokości: 6.490,71 zł [(2.500 zł + 720,45 zł) + (2.500,00 zł + 770,26 zł)], których 

zasądzenia powódka domaga się wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w 

zapłacie, liczonymi jak w petitum pozwu;  
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Dowód:  rachunek nr 1/9/2021 oraz rachunek nr 1/10/2021 

 

c. kary umownej naliczonej w listopadzie 2021 r. (5.000,00 zł), wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie w zapłacie od dn. 16 listopada 2021 r. 

 

Dowód:  nota obciążeniowa nr 1/11/2021 

mailowe wezwania do zapłaty z dn. 5 oraz 20 listopada 2021 r. 

 

Mając powyższe na uwadze, za usprawiedliwione uznać należy zarówno żądanie 

wydania przedmiotu najmu (które powódka może z powodzeniem realizować zarówno na 

podstawie art. 222 § 1 KC, jak i na podstawie art. 675 § 1 KC), jak i żądanie zapłaty w łącznej 

kwocie 12.166,33 zł (należność główna) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, 

liczonymi jak w petitum pozwu. 

Określając wartość przedmiotu sporu w niniejszej sprawie strona powodowa miała na 

uwadze, że reguły wynikające z art. 23 KPC mają zastosowanie w sprawach o wydanie „jedynie 

wówczas, gdy roszczenie oparte jest na umowie najmu lub dzierżawy” (E. Stefańska, [w:] 

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-477(16), red. M. Manowska, 

komentarz do art. 23, opubl. LEX). Innymi słowy, podstawą skorzystania z art. 23 KPC jest 

„istnienie umowy najmu lub umowy dzierżawy” (tak wprost: J. Rodziewicz, [w:] Kodeks 

postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-205, red. A. Marciniak, komentarz do art. 

23, opubl. Legalis). Natomiast gdy roszczenie dotyczy rzeczy posiadanej na podstawie innej 

umowy lub bez tytułu prawnego, wartość przedmiotu sporu powinna być określona na 

podstawie art. 232 KPC (E. Stefańska, Ibidem).  Jako że zgodnie z art. 232 KPC: „W sprawach 

o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż 

najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju 

nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą 

trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju 

nieruchomości” – strona powodowa przyjęła, że wartością przedmiotu sporu w niniejszej 

sprawie pozostaje trzykrotność czynszu najmu obowiązującego w czasie, gdy korzystanie z 

przedmiotu najmu miało swoja podstawę prawną, tj. 3 x 2.500,00 zł = 7.500,00 zł. Wraz z 

realizowanym równolegle roszczeniem pieniężnym przełożyło się to na wartość przedmiotu 

sporu: 19.666,33 zł (którą zaokrąglono w górę do pełnego złotego). 
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Wysokość opłaty stałej od żądania zapłaty (750,00 zł) ustalono na podstawie art. 13 ust. 

1 pkt 6 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 2257 ze zm.; dalej: UKSC). Wysokość opłaty stałej od żądania windykacyjnego 

ustalono na podstawie art. 27 pkt 11 UKSC, zgodnie z którym opłatę stałą w kwocie 200 złotych 

pobiera się od pozwu w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym 

przeznaczeniu. Wypada w tym miejscu jedynie zauważyć, że przedmiot najmu w niniejszej 

sprawie pozostawał zorganizowanym i wydzielonym zespołem izb, służących do prowadzenia 

działalności cateringowej, z pełnym zapleczem sanitarnym. Powyższe znajduje potwierdzenie 

wprost w załączniku do umowy. W tym stanie rzeczy mamy zatem do czynienia z „lokalem o 

innym przeznaczeniu” w rozumieniu ww. przepisu prawa, opróżnienia którego żąda aktualnie 

strona powodowa.  

W świetle zreferowanego stanu faktycznego i prawnego, niniejsze powództwo 

pozostaje konieczne i uzasadnione. Wobec powyższego wnoszę na wstępie. 

 

 

 

adwokat Katarzyna Mądra 

/podpis/ 

 

 

 

Załączniki: 

1) pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, 

2) dowód uiszczenia opłaty sądowej na rachunek bankowy SR dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, 

3) dokumenty wymienione w pkt 1) do 10) petitum pozwu, 

4) odpis pozwu z ww. załącznikami. 
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Załącznik 4 

 

Wrocław, 27.8.2021 r. 

Judyta Wiralska 

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 12a, 53-433 Wrocław 

adres do doręczeń: ul. Wyścigowa 130, 53-430 Wrocław 

 

MISHMASH sp. z o.o. 

ul. Śniadaniowa 59, 54-130 Wrocław 

 

OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY 

pod rygorem rozwiązania umowy najmu z 13.8.2019 r. 

 

Działając w imieniu własnym wzywam do zapłaty kwoty 9.775,62 zł (słownie: dziewięć 

tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 62/100), na którą to kwotę składają się należności 

objęte doręczonymi spółce rachunkami nr 1/6/2021, 1/7/2021 oraz 1/8/2021. Do chwili obecnej 

nie odnotowałam choćby częściowej zapłaty ani za czynsz (2.500,00 zł x 3), ani za zużywane 

przez spółkę media (czerwiec – sierpień 2021 r.: 821,64 zł + 700,50 zł + 753,48 zł). Powyższego 

stanu rzeczy nie zamierzam dłużej akceptować, zwłaszcza że w bieżącym roku spółka 

konsekwentnie nie reguluje swych zobowiązań wobec mnie w umówionym terminie.  

 

Mając na uwadze zapisy łączącej nas umowy oczekuję zapłaty ww. należności w 

terminie 7 dni od dnia odebrania niniejszego pisma, na znany spółce rachunek bankowy 

(wskazany w ww. rachunkach). Brak zapłaty uprawni mnie do złożenia oświadczenia o 

rozwiązaniu umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym (umowa wymaga zaległości za dwa 

pełne okresy płatności), z którego to uprawnienia skorzystam.  

 

W braku dobrowolnej zapłaty zastrzegam sobie ponadto o powiększenie należności 

głównej o odsetki ustawowe za opóźnienie. 

 

Judyta Wiralska 

/podpis/ 
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Potwierdzenie odbioru przesyłki: 9.9.2021 r. 

Załącznik 5 

 

Wrocław, 28.9.2021 r. 

Judyta Wiralska 

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 12a, 53-433 Wrocław 

adres do doręczeń: ul. Wyścigowa 130, 53-430 Wrocław 

 

MISHMASH sp. z o.o. 

ul. Śniadaniowa 59, 54-130 Wrocław 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU Z DN. 13.8.2019 R. 

ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM 

 

W dniu 9 września 2021 r. spółka odebrała wezwanie do zapłaty (z dn. 27 sierpnia  

2021 r.), wystosowane pod rygorem wypowiedzenia łączącej nas umowy najmu ze skutkiem 

natychmiastowym. Według stanu na dzień złożenia niniejszego pisma minął nie tylko 7-dniowy 

termin wskazany w wezwaniu, ale w istocie termin 19 dni. Nie odnotowałam choćby 

częściowej zapłaty. W tym stanie rzeczy, wobec konsekwentnego lekceważenia obowiązków 

umownych i ziszczenia się ku temu umownej przesłanki (§ 12 ust. 1 umowy) wypowiadam 

umowę najmu z dn. 13 sierpnia 2019 r. ze skutkiem natychmiastowym. 

Niniejsze oświadczenie wywoła swój skutek z dniem, w którym spółka zapozna się z 

jego treścią. Nie mając wiedzy, kiedy dokładnie to nastąpi, już teraz uprzedzam, że termin 

zwrotu przedmiotu najmu nie będzie dłuższy niż 14 dni (umówione minimum), a jeśli spółka 

nie opróżni i nie zwróci mi dobrowolnie przedmiotu najmu –  począwszy od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zwrot ten powinien nastąpić, będę naliczała karę 

umowną w wysokości dwukrotności czynszu najmu (na zasadach przewidzianych w 

wypowiedzianej umowie). O dokładnej dacie i godzinie zwrotu poinformuję spółkę mailowo. 

 

Judyta Wiralska 

/podpis/ 
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Potwierdzenie odbioru przesyłki: 11.10.2021 r. 

Załącznik 6 

 

 

 

From: j.wiralska@poczta.onet.eu 

Sent: Thursday, October 14, 2021 7:45 AM 

To: tadeusz@mishmash.com  

Subject: ZWROT POMIESZCZEŃ 

 

Szanowny Panie, 

 

wobec rozwiązania umowy najmu z dniem 11.10.2021 r. (data odbioru przez spółkę mojego 

oświadczenia z dn. 28.9.2021 r.) wyznaczam termin protokolarnego zwrotu pomieszczeń na 

dzień 29.10.2021 r. (piątek). Ma Pan ponad 14 dni na przygotowanie pomieszczeń do wydania 

(ich opróżnienie i uporządkowanie). Będę na miejscu o godz. 10:00. 

 

Zgodnie z umową – jeśli nie dokona Pan protokolarnego zwrotu przedmiotu najmu w ww. 

terminie, od 1.11.2021 r. będę obciążać spółkę karę umowną w wysokości 5.000,00 zł 

miesięcznie.  Ponownie wzywam do zapłaty, saldo zadłużenia jest Panu znane (doszedł 

wrzesień, jutro mija termin zapłaty za październik). Mamy doprawdy dosyć kredytowania Pana 

działalności.  

 

Z poważaniem, 

Judyta Wiralska 
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Załącznik 7 

 

 

 

From: tadeusz@mishmash.com  

Sent: Tuesday, October 26, 2021 10:37 AM 

To: j.wiralska@poczta.onet.eu  

Subject: RE: ZWROT POMIESZCZEŃ 

 

Dzień dobry Pani Judyto, 

 

wczoraj uregulowałem całą zaległość, bez kilku złotych. Potwierdzenie przelewu przesyłam w 

załączeniu, ale pieniądze powinny być już na Pani koncie. Skoro nie ma zaległości to i Pani 

wypowiedzenie straciło rację bytu. To wiedza powszechnie dostępna. Nie będę niczego 

zwracał, tym bardziej protokolarnie. Moim zdanie umowa trwa, będę płacił, nic się nie dzieje. 

Straszenie mnie karami jest niestosowne i godzi w moje dobra osobiste. 

 

Pozdrawiam, 

Tadek 
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I C 657/21  

 

ZARZĄDZENIE 

 

1. Doręczyć odpis pozwu pozwanej (adres w pozwie), zobowiązując do złożenia 

odpowiedzi na pozew, w której ustosunkuje się do twierdzeń i dowodów zawartych w 

pozwie i poda własne twierdzenia i dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy - w 

terminie 14 dni, w 2 egzemplarzach. Pouczyć o treści art. 2053 k.p.c., 162 § 1 k.p.c., 

20512 k.p.c., art. 229 i 230 k.p.c. oraz zgodnie z art. 2052 k.p.c. 

2. Akta przedłożyć po wpływie odpowiedzi na pozew. 

 

 

9.12.2021 r. 

SSR Paweł Zając 

/podpis/ 

 

 

 

 

Potwierdzenie odbioru odpisu pozwu: 14.12.2021 r. 
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   Wrocław, 28 grudnia 2022 r. 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu 

I Wydział Cywilny 

ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław 

 

Powódka:  Judyta Wiralska 

zastępowana przez adwokat Katarzynę Mądrą 

Kancelaria Adwokacka, ul. Śnieżna 10, 53-443Wrocław 

e-mail: k.madra@adwokatura.pl, tel.: + 48 666 777 888 

 

Pozwana:  MISHMASH sp. z o.o. 

zastępowana przez adwokata Jerzego Spychałę 

Kancelaria Adwokacka, ul. ul. Śniadaniowa 63, 54-130 Wrocław 

e-mail: j.spychala@adwokatura.pl, tel.: + 48 888 777 666 

 

Sygn. akt   I C 657/21 

 

ODPOWIEDŹ NA POZEW 

 

Działając w imieniu strony pozwanej (pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia 

opłaty skarbowej w załączeniu), w odpowiedzi na pozew z dn. 7 grudnia 2021 r. (doręczony 

spółce w dn. 14 grudnia 2021 r.) wnoszę o: 

I. oddalenie powództwa w całości (tak co do żądania wydania, jak i co do żądania zapłaty). 

II. zasądzenie od powódki na rzecz strony pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów 

zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych oraz zwrotu uiszczonej 

opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego w wysokości 17,00 zł, wraz z 

odsetkami w wysokości  odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia 

pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku wydanego w niniejszej sprawie 

do dnia zapłaty. 

Wnoszę także o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, w tym o przesłuchanie 

za stronę pozwaną prezesa jej jednoosobowego zarządu (adres do doręczeń tożsamy z siedzibą 

strony pozwanej), na potwierdzenie przyczyn nieuregulowania należności za wrzesień i 
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październik 2021 r. oraz wpływu pandemii na możliwości regulowania przez pozwaną jej 

zobowiązań finansowych. 

Uzasadnienie 

 

Strona pozwana zaprzecza twierdzeniom pozwu ponad te tylko, które wyraźnie 

przyznaje. W pierwszej kolejności podnosi ona zarzut niweczący żądanie windykacyjne, tj. 

zarzuca nieskuteczność wypowiedzenia umowy najmu z dn. z dn. 13 sierpnia 2019 r. (dalej: 

umowa), które to wypowiedzenie miało zdaniem powódki nastąpić mocą oświadczenia z dn. 

28 września 2021 r. (doręczonego pozwanej w dn. 11 października 2021 r.). Pozwana wskazuje, 

że wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym (zgodnie z jej treścią) powinno być 

poprzedzone wezwaniem do zapłaty zaległości („gdy najemca będzie zalegał z zapłatą za co 

najmniej dwa pełne okresy płatności i pomimo wezwania nie ureguluje zaległości”, por. § 12 

ust. 1 umowy). Pozwana zwraca uwagę, że umowa nie regulowała długości terminu zapłaty, 

który winien być wskazany najemcy (tu: pozwanej) w wezwaniu uprzedzającym o możliwości 

wypowiedzenia stosunku najmu. Powódka zdecydowała się na wskazanie terminu 

siedmiodniowego (vide: wezwanie z dn. 27 sierpnia 2021 r., w aktach sprawy), co pozostaje 

niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

Zgodnie z art. 687 KC (mającym tu zastosowanie): „Jeżeli najemca lokalu dopuszcza 

się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący 

zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on 

uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty 

zaległego czynszu”. W judykaturze i doktrynie nie budzi wątpliwości, że przepis ten ma 

charakter bezwzględnie obowiązujący (nie można byłoby go zmodyfikować nawet zgodnymi 

oświadczeniami woli stron). Proces wypowiedzenia umowy pozostawał zatem w realiach 

niniejszej sprawy wadliwy, a w konsekwencji – oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu 

z dn. 28 września 2021 r. nie odniosło (nie mogło odnieść) swego skutku. 

W konsekwencji powyższego – jako że stosunek najmu trwa, a pozwana legitymuje się 

skutecznym wobec powódki prawem do dysponowania przedmiotu najmu – żądanie jego 

wydania jest bezprzedmiotowe. Analogicznie, powódka nie ma uprawnienia do naliczania kary 

umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 umowy (co czyni bezprzedmiotowym żądanie zapłaty 

kwoty 5.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dn. 16.11.2021 r. do dnia 

zapłaty). Jako że do zakwestionowania skuteczności wypowiedzenia doszło jeszcze na etapie 

przedsądowym, nie sposób oczekiwać od pozwanej, aby regulowała ona należności wynikające 
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z wystawianych przez powódkę not obciążeniowych (skoro brak podstaw do ich wystawiania, 

a pozwana nie włada przedmiotem najmu „bezumownie”).  

Żądanie zapłaty w pozostałym zakresie pozwana kwestionuje na zasadzie art. 5 KC. Jest 

faktem powszechnie wiadomym wpływ stanu pandemii na możliwość prowadzenia 

działalności gastronomicznej. Na skutek pandemii pozwana straciła płynność finansową i 

możliwość bieżącego regulowania swych należności. Powódka nie wykazała się w tym zakresie 

zrozumieniem, nie obniżyła pozwanej czynszu najmu, nie wykazywała zainteresowania 

trudnościami, z którymi pozwana musiała się borykać. Wręcz przeciwnie, pozwana musi się 

zmierzać z nieustającymi pretensjami powódki, czego dowodem pozostaje narażanie pozwanej 

na koszty niniejszego procesu (w warunkach zarzucanej bezzasadności powództwa). Tego 

rodzaju działania powódki nie powinny korzystać z ochrony. Pozwana zwraca uwagę, że 

pomimo trudności (co powódka sama przyznaje w treści pozwu) – uregulowała ona zaległości 

z okresu od czerwca do sierpnia 2021 r. włącznie.  

 

  Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak w petitum. 

 

 

Na zasadzie art. 132 § 1 k.p.c. oświadczam, że odpis niniejszej odpowiedzi na pozew nadałem 

przesyłką poleconą na adres pełnomocnika powódki wskazany w nagłówku pisma. 

 

adwokat Jerzy Spychała 

/podpis/ 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. 
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I C 657/21 

ZARZĄDZENIE 

 

1. Na zasadzie art. 2054 § 3 k.p.c. nadać sprawie bieg poprzez skierowanie do rozpoznania 

na rozprawie. 

2. Wyznaczyć rozprawę na dzień 14.2.2021 r., na godz. 10:00, s. 105. 

3. O terminie zawiadomić pełnomocnika powódki i pełnomocnika pozwanego. 

4. Poinformować pełnomocników, że rozprawa odbędzie się w sposób tradycyjny, 

albowiem przeprowadzenie jej w ten sposób, tj. bez użycia urządzeń technicznych z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku - nie wywoła nadmiernego 

zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących (art. 15 zzs1 pkt 1 ustawy z dn. 

2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). 

5. W zawiadomieniach jw. pouczyć o wymaganych środkach ochrony osobistej i 

obostrzeniach obowiązujących w budynku sądu.  

 

 

 

04.01.2022 r. 

SSR Paweł Zając 

/podpis/ 
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Wrocław, dn. 18 stycznia 2022 r. 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu 

I Wydział Cywilny 

ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław 

 

Powódka:  Judyta Wiralska 

zastępowana przez adwokat Katarzynę Mądrą 

Kancelaria Adwokacka, ul. Śnieżna 10, 53-443Wrocław 

e-mail: k.madra@adwokatura.pl, tel.: + 48 666 777 888 

 

Pozwana:  MISHMASH sp. z o.o. 

zastępowana przez adwokata Jerzego Spychałę 

Kancelaria Adwokacka, ul. ul. Śniadaniowa 63, 54-130 Wrocław 

e-mail: j.spychala@adwokatura.pl, tel.: + 48 888 777 666 

 

Sygn. akt   I C 657/21 

 

WNIOSEK DOWODOWY POWÓDKI 

 

Działając w imieniu Judyty Wiralskiej (pełnomocnictwo w aktach sprawy) wnoszę o 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z załączonego dokumentu, a to pisma powódki  

z dn. 17 stycznia 2022 r. wraz z potwierdzeniem jego osobistego odbioru przez prezesa zarządu 

strony pozwanej w tym samym dniu, na potwierdzenie dokonanego (ponownie) wypowiedzenia 

umowy z dn. 13 sierpnia 2019 r.  - z dniem 17 stycznia 2022 r. i uzasadnionych jego podstaw. 

 

adwokat Katarzyna Mądra 

/podpis/ 

 

Na zasadzie art. 132 § 1 k.p.c. oświadczam, że odpis niniejszego pisma został nadany 

przesyłką poleconą na adres pełnomocnika pozwanej wskazany w nagłówku pisma. 

 

Załączniki: 

1) pismo powódki z dn. 7 stycznia 2022 r. z adnotacją o odbiorze. 
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Załącznik 

 

Wrocław, 17.01.2022 r. 

Judyta Wiralska 

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 12a, 53-433 Wrocław 

adres do doręczeń: ul. Wyścigowa 130, 53-430 Wrocław 

 

MISHMASH sp. z o.o. 

ul. Śniadaniowa 59, 54-130 Wrocław 

Szanowni Państwo, 

 

wobec stanowiska zajmowanego przez Państwa w toczącym się postępowaniu sądowym 

(zawisłym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, pod sygn. akt 

I C 657/21) niniejszym informuję, że według stanu na dzień sporządzenia niniejszego pisma - 

mimo wytoczonego powództwa (i jego odbioru w dn. 14 grudnia 2021 r.)  – nie uiściliście 

Państwo na moją rzecz  czynszu i opłat eksploatacyjnych za wrzesień i październik 2021 r. 

(rachunek nr 1/9/2021 oraz rachunek nr 1/10/2021) – w łącznej wysokości: 6.490,71 zł [(2.500 

zł + 720,45 zł) + (2.500,00 zł + 770,26 zł)], których zasądzenia domagam się wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie w zapłacie, liczonymi jak pozwie.  

Jako że kwestionujecie Państwo skuteczność wypowiedzenia umowy najmu 

dokonanego przeze mnie z dniem 11.10.2021 r. (pismem z dn. 28.9.2021 r.), działając z daleko 

idącej ostrożności (tj. wyłącznie na wypadek uznania przez ww. Sąd, że stosunek najmu 

pomiędzy nami trwa) podkreślam, że ponownie ziściły się przesłanki do wypowiedzenia 

umowy najmu z dn. 13 sierpnia 2019 r. (zaleganie z zapłatą za co najmniej dwa pełne okresy 

płatności, por. § 12 ust. 1), co niniejszym czynię (ze skutkiem natychmiastowym). Pozostaje to 

bez wpływu na stanowisko prezentowane przeze mnie w procesie. 

Wzywam do dobrowolnego wydania lokalu przed wyznaczonym terminem rozprawy. 

O dokładnej dacie i godzinie zwrotu poinformuję Państwa mailowo. 

 

Judyta Wiralska 

/podpis/ 
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Potwierdzenie odbioru przesyłki: 17.01.2021 r. 

Sygn. akt I C 657/21 

PROTOKÓŁ 

Dnia 14 lutego 2022 r.  

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, I Wydział Cywilny - w składzie:  

 

Przewodniczący:  SSR Paweł Zając 

Protokolant:   st. sekr. sąd. Hanna Piątek 

rozpoznał na rozprawie w dniu 4 lutego 2022 r. we Wrocławiu  

sprawę z powództwa Judyty Wiralskiej 

przeciwko MISHMASH sp. z o.o. 

o wydanie i zapłatę 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:05, zakończono o godz. 11:00 

 

Po wywołaniu sprawy stawili się:  

 

Powódka osobiście wraz z pełnomocnikiem adwokat Katarzyną Mądrą. Pełnomocnictwo w 

aktach sprawy. 

Za pozwaną stawił się pełnomocnik adwokat Jerzy Spychała. Pełnomocnictwo w aktach 

sprawy. 

Przewodniczący poinformował strony, że przebieg rozprawy będzie protokołowany w sposób 

tradycyjny, z uwagi na awarię sprzętu nagrywającego.  

 

Pełnomocnik powódki popiera powództwo i wywodzi jak dotychczas. Składa pismo procesowe 

z dn. 11 lutego 2022 r., stanowiące rozszerzenie żądań pozwu. Odpis pisma Sąd doręcza 

pełnomocnikowi pozwanej. 

 

Pełnomocnik pozwanego wnosi o oddalenie powództwa w całości i wywodzi jak w odpowiedzi 

na pozew z dn. 28 grudnia 2021 r. Podtrzymuje wniosek o przesłuchanie stron. Prezes zarządu 

wyjaśni szczegółowo przyczyny, z powodu których strona pozwana nie reguluje należności od 

września 2021 r. Co się tyczy okresu od listopada 2021 r. kwestionowanie dokonywanych przez 

powódkę naliczeń uzasadniono w odpowiedzi na pozew. 
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Przewodniczący nakłania strony do pojednania. Pełnomocnik strony pozwanej oświadcza, że 

pozwana nie widzi możliwości zawarcia ugody.  

 

Sąd postanowił:  

1. pominąć wniosek dowody powódki z dn. 18 stycznia 2022 r. na podstawie art. 2352 § 1 

pkt 2 k.p.c. (dowód nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy); 

2. pominąć dowód z przesłuchania stron na podstawie art. 2352 § 1 pkt 5 k.p.c. 

 

Pełnomocnik powódki zgłasza zastrzeżenie do protokołu rozprawy w trybie przepisu  

art. 162 k.p.c., zarzucając naruszenie art. 2352 § 1 pkt 2 k.p.c., art. 2432 k.p.c. oraz art. 227 

k.p.c. 

 

Pełnomocnik pozwanej zgłasza zastrzeżenie do protokołu rozprawy w trybie przepisu  

art. 162 k.p.c., zarzucając naruszenie art. 299 k.p.c. oraz art. 227 k.p.c. 

 

Na pytanie przewodniczącego:  

Pełnomocnik powódki oświadcza, że powódka nie weryfikowała wysokości opłat 

eksploatacyjnych należnych jej od pozwanej z okresu od listopada do dziś (według realnego 

zużycia mediów w lokalu w ww. okresie). Powódka nalicza karę umowną.  

 

Strony oświadczają, że nie zgłaszają dalszych wniosków dowodowych.  

Przewodniczący udzielił głosu stronom. Strony podtrzymują stanowiska wyrażone w pismach 

procesowych. Przewodniczący zamknął rozprawę. 

 

Sąd postanowił: odroczyć ogłoszenie wyroku na dzień 23 lutego 2022 r., godz. 10:00, s. 

128, co obecnym ogłoszono. 

 

 

Przewodniczący     Protokolant 

Sędzia Paweł Zając     st. sekr. sąd. Hanna Piątek 

/podpis/       /podpis/ 
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Wrocław, dn. 11 lutego 2022 r. 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu 

I Wydział Cywilny 

ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław 

 

Powódka:  Judyta Wiralska 

   zam. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 12a, 53-433 Wrocław 

   NIP nr: 872-000-59-27, PESEL: 59040416347 

zastępowana przez adwokat Katarzynę Mądrą 

Kancelaria Adwokacka, ul. Śnieżna 10, 53-443Wrocław 

e-mail: k.madra@adwokatura.pl, tel.: + 48 666 777 888 

 

Pozwana:  MISHMASH sp. z o.o. 

zastępowana przez adwokata Jerzego Spychałę 

Kancelaria Adwokacka, ul. ul. Śniadaniowa 63, 54-130 Wrocław 

e-mail: j.spychala@adwokatura.pl, tel.: + 48 888 777 666 

 

Sygn. akt   I C 657/21 

 

ROZSZERZENIE POWÓDZTWA 

(zwiększenie rozmiarów pierwotnego żądania) 

 

 Działając w imieniu Judyty Wiralskiej (pełnomocnictwo w aktach sprawy), rozszerzam 

powództwo w ten sposób, że wnoszę o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki dalszej kwoty 

10.000,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi 

- od kwoty 5.000,00 zł od 16.12.2021 r. do dnia zapłaty, 

- od kwoty 5.000,00 zł od 16.01.2022 r. do dnia zapłaty. 

 

 Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z: 

1) noty obciążeniowej nr 1/12/2021  oraz noty obciążeniowej nr 1/1/2022 wraz z 

dowodami ich wysłania na adres mailowy pozwanej, na potwierdzenie stanu i salda 

zadłużenia według stanu na dzień rozszerzenia powództwa. 
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W tym miejscu wyjaśniam, że w warunkach trwającego postępowania sądowego, strona 

pozwana niezmiennie włada przedmiotem najmu (nie doszło jak dotąd do protokolarnego jego 

zwrotu), co uprawnia powódkę do naliczania zastrzeżonej kary umownej (§ 14 ust. 1 umowy) 

za kolejne miesiące (grudzień 2021 r., styczeń 2022 r.). Pozwana lekceważy doręczane jej noty 

obciążeniowe (w załączeniu). Objęte nimi wierzytelności stały się wymagalne kolejno 15 

grudnia 2021 r. oraz 15 stycznia 2022 r. (co z kolei uzasadnia żądanie odsetkowe jw.). 

 

Z powołaniem na Uchwałę (7) Sądu Najwyższego z dn. 11 grudnia 2018 r. (III CZP 

31/18), powódka wskazuje, że odpis niniejszego pisma procesowego, zawierającego 

rozszerzenie powództwa, nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 k.p.c. W związku z 

powyższym, powódka załącza odpis pisma, celem jego doręczenia stronie pozwanej przez 

tutejszy Sąd.  

Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 1303 § 2 k.p.c., powódka uzupełniająco 

wskazuje, że choć rozszerzenie żądań pozwu powoduje obowiązek uzupełnienia uiszczonej 

przez niej opłaty sądowej od pozwu o dalszą kwotę 359,00 zł - zwraca się ona z prośbą, aby o 

obowiązku uiszczenia tej opłaty Sąd orzekł w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji.  

 

Mając powyższe na uwadze, wnoszę i twierdzę jak dotychczas oraz jak w niniejszym 

piśmie. 

 

adwokat Katarzyna Mądra 

/podpis/ 

 

 

 

Załączniki: 

1) noty obciążeniowe nr 1/12/2021  oraz 1/1/2022 wraz z dowodami ich wysłania, 

2) odpis pisma z ww. załącznikami. 
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Sygnatura akt I C 657/21 

PROTOKÓŁ 

z ogłoszenia wyroku 

 

Dnia 23 lutego 2022 r.  

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny  

w następującym składzie: 

 

Przewodniczący:  SSR Paweł Zając 

Protokolant:        st. sekr. sąd. Hanna Piątek 

 

rozpoznał na rozprawie w dniu 23 lutego 2022 r. we Wrocławiu  

sprawę z powództwa Judyty Wiralskiej 

przeciwko MISHMASH sp. z o.o. 

o wydanie i zapłatę 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:00, zakończono o godz. 10:05  

 

Po wywołaniu sprawy nikt się nie stawił. 

 

Z uwagi na to że nikt się nie stawił Przewodniczący zarządził odstąpić od odczytania sentencji 

i podania zasadniczych motywów rozstrzygnięcia.  

 

 

 

 

 Przewodniczący:      Protokolant:  

 Sędzia Paweł Zając     st. sekr. sąd. Hanna Piątek 

/podpis/      /podpis/ 
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Sygnatura akt I C 657/21 

 

 

 

 

WYROK  

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Dnia 23 lutego 2022 r. 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny  

w następującym składzie: 

Przewodniczący:  SSR Paweł Zając 

Protokolant:        st. sekr. sąd. Hanna Piątek 

 

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2022 r. we Wrocławiu  

na rozprawie  

sprawy z powództwa Judyty Wiralskiej 

przeciwko MISHMASH sp. z o.o. 

o wydanie i zapłatę 

I. zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 9.666,33 zł wraz 

z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi: 

- od kwoty 675,62 zł od 16.08.2021 r. do dnia zapłaty, 

- od kwoty 3.220,45 zł od 16.09.2021 r. do dnia zapłaty, 

- od kwoty 3.270,26 zł od 16.10.2021 r. do dnia zapłaty, 

- od kwoty 2.500,00 zł od 16.11.2021 r. do dnia zapłaty; 

II. dalej idące powództwo oddala; 

III. zasądza od powódki na rzecz pozwanej 5.400 zł (pięć tysięcy 

czterysta złotych) kosztów procesu;  

IV. zasądza od pozwanej na rzecz powódki 2.730,28 zł (dwa tysiące 

siedemset trzydzieści złotych 28/100) kosztów procesu. 

Sędzia Paweł Zając 

/podpis/ 
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Wrocław, 1 marca 2022 r. 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu 

Wydział Cywilny 

ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław 

 

Powódka:  Judyta Wiralska 

zastępowana przez adwokat Katarzynę Mądrą 

Kancelaria Adwokacka, ul. Śnieżna 10, 53-443Wrocław 

e-mail: k.madra@adwokatura.pl, tel.: + 48 666 777 888 

 

Pozwana:  MISHMASH sp. z o.o. 

zastępowana przez adwokata Jerzego Spychałę 

Kancelaria Adwokacka, ul. ul. Śniadaniowa 63, 54-130 Wrocław 

e-mail: j.spychala@adwokatura.pl, tel.: + 48 888 777 666 

 

Sygn. akt   I C 657/21 

 

Wniosek powódki o uzasadnienie wyroku 

 

Działając w imieniu powódki (pełnomocnictwo w aktach sprawy) wnoszę o sporządzenie 

uzasadnienia wyroku z dnia 23 lutego 2022 r. (I C 657/21) w całości oraz o doręczenie mi 

odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem.  

. 

adwokat Katarzyna Mądra 

/podpis/ 

Załączniki: 

1) dowód uiszczenia opłaty 100,00 zł na rachunek bankowy tut. Sądu. 
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Sygnatura akt I C 657/21 

 

 

 

 

WYROK  

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Dnia 23 lutego 2022 r. 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny  

w następującym składzie: 

Przewodniczący:  SSR Paweł Zając 

Protokolant:        st. sekr. sąd. Hanna Piątek 

 

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2022 r. we Wrocławiu  

na rozprawie  

sprawy z powództwa Judyty Wiralskiej 

przeciwko MISHMASH sp. z o.o. 

o wydanie i zapłatę 

I. zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 9.666,33 zł wraz 

z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi: 

- od kwoty 675,62 zł od 16.08.2021 r. do dnia zapłaty, 

- od kwoty 3.220,45 zł od 16.09.2021 r. do dnia zapłaty, 

- od kwoty 3.270,26 zł od 16.10.2021 r. do dnia zapłaty, 

- od kwoty 2.500,00 zł od 16.11.2021 r. do dnia zapłaty; 

II. dalej idące powództwo oddala; 

III. zasądza od powódki na rzecz pozwanej 5.400 zł (pięć tysięcy 

czterysta złotych) kosztów procesu;  

IV. zasądza od pozwanej na rzecz powódki 2.730,28 zł (dwa tysiące 

siedemset trzydzieści złotych 28/100) kosztów procesu. 

Sędzia Paweł Zając 

/podpis/ 
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Uzasadnienie 

 Pozwem z dn. 7 grudnia 2021 r. powódka (reprezentowana przez profesjonalnego 

pełnomocnika) domagała się nakazania stronie pozwanej MISHMASH sp. z o.o., aby opróżniła 

pomieszczenia zajmowane bez tytułu prawnego w należącym do strony powodowej budynku 

położonym we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 130, o łącznej powierzchni 128 m2, oznaczone 

numerami 1 do 8 w załączniku graficznym do umowy najmu z dn. 13 sierpnia 2019 r. (zwane 

dalej także: przedmiotem najmu lub lokalem) i aby wydała je stronie powodowej w stanie 

wolnym od rzeczy ruchomych (stanowiących własność strony pozwanej lub osób trzecich, z 

których strona pozwana korzysta pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub bez tytułu 

prawnego). Obok roszczenia wydobywczego powódka zgłosiła także żądanie zapłaty kwoty 

12.166,33 złotych (wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie liczonymi jak w 

pozwie), na którą to należność główną składały się nieuregulowane należności czynszowe 

(5.000,00 zł) oraz koszty zużycia mediów przez pozwaną w okresie od sierpnia do października 

2021 r. (w łącznej kwocie: 2.166,33 zł) oraz kara umowna rekompensująca powódce fakt 

zajmowania przez stroną pozwaną lokalu w listopadzie 2021 r.  (5.000,00 zł). U podstaw 

żądania wydobywczego i częściowo żądania zapłaty (co do kwoty 5.000,00 zł) legło 

przekonanie powódki, że z dniem 11 października 2021 r. doszło do wypowiedzenia umowy 

najmu zawartej przez strony w dn. 13 sierpnia 2019 r. (dalej: umowa). W odpowiedzi na pozew 

pozwana (reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika) wniosła o oddalenie 

powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu. Strona pozwana zarzuciła nieskuteczność 

wypowiedzenia (i naliczenia kary umownej), a co do żądania zapłaty w pozostałym zakresie 

podniosła zarzut nadużycia prawa. W toku postępowania strony podtrzymywały swoje 

stanowisko procesowe. 

 

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:  

Powódka jest właścicielką zabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy 

ul. Wyścigowej 130. W dn. 13 sierpnia 2019 r. strony zawarły umowę najmu, mocą której 

wynajęto pozwanej część pomieszczeń na parterze budynku, stanowiących wyodrębnioną 

całość i opomiarowanych (pomieszczenia nr 1-8 oznaczone na załączniku do umowy, o łącznej 

powierzchni 128 m2). Do wynajęcia pomieszczeń doszło na potrzeby prowadzonej przez 

pozwaną działalności gastronomicznej (żywność i usługi cateringowe, bez możliwości 

sprzedaży na miejscu). W treści umowy uzgodniono czynsz w wysokości 2.500,00 zł 

miesięcznie, który miał być powiększany (również co miesiąc) o opłaty eksploatacyjne, tj. 
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koszty mediów według realnego zużycia (§ 5 umowy). Płatności miały być dokonywane do 15-

tego dnia miesiąca na podstawie doręczanych mailowo (do 5-tego dnia miesiąca) rachunków 

(§ 6 umowy). W umowie przewidziano ponadto po stronie powódki uprawnienie do 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (§ 12 ust. 1), gdy najemca będzie zalegał z 

zapłatą za co najmniej dwa pełne okresy płatności i pomimo wezwania nie ureguluje zaległości. 

Nie określono przy tym terminu, który zostanie wskazany w wezwaniu wynajmującego jako 

termin do uiszczenia zaległości przez najemcę. 

Na wypadek rozwiązania umowy najmu bez okresu wypowiedzenia strony zastrzegły, 

że wynajmujący poinformuje najemcę (w oświadczeniu o wypowiedzeniu lub mailowo po 

doręczeniu oświadczenia) o terminie protokolarnego zwrotu przedmiotu najmu, przy czym 

termin ten nie będzie mógł być krótszy niż 14 dni od dnia rozwiązania umowy (§ 13). Na 

wypadek braku protokolarnego zwrotu przedmiotu najmu zastrzeżono także po stronie 

wynajmującego możliwość naliczania kary umownej (§ 14 ust. 1) w wysokości dwukrotności 

czynszu najmu (5.000,00 zł) płatnej miesięcznie, na podstawie not obciążeniowych do 15-tego 

dnia każdego kolejnego miesiąca bezumownego korzystania z lokalu. W umowie określono 

także moment początkowy naliczania kary umownej (§ 14 ust. 2). 

 

Dowód: księga wieczysta nr WR1K/00022210/5, umowa najmu z dn. 13 sierpnia 2019 r. z 

załącznikiem graficznym 

 

Pismem z dn. 27 sierpnia 2021 r. (odebranym przez pozwaną 9 września 2021 r.) strona 

powodowa wezwała pozwaną do zapłaty kwoty 9.775,62 zł. Wyznaczono pozwanej 

siedmiodniowy termin na zapłatę, a wobec jego bezskutecznego upływu pismem z dn. 28 

września 2021 r. (odebranym przez pozwaną w dn. 11 października 2021 r) powódka złożyła 

oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z treścią umowy 

powódka wyznaczyła termin zwrotu przedmiotu najmu na dzień 29 października 2021 r. 

(piątek), godz. 10:00, a wobec braku dobrowolnego wydania przedmiotu najmu – od listopada 

2021 r. nalicza pozwanej karę umowną i doręcza noty obciążeniowe. W dn. 26 października 

2021 r. pozwana uiściła na rzecz powódki 9,100,00 zł, pokrywając zaległości wygenerowane 

w okresie od czerwca do sierpnia 2021 r. (do uregulowania pozostało 675,62 zł).  

 

Dowód: rachunki nr 1/6/2021, 1/7/2021, 1/8/2021 wraz z potwierdzeniami wysłania; wezwanie 

do zapłaty z dn. 27.8.2021 r. wraz z potwierdzeniem odbioru; oświadczenie z dn. 28 września 
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2021 r. wraz z potwierdzeniem odbioru; mail z dn. 14.10.2021 r.; notatka z dn. 29 października 

2021 r.; mail z dn. 26.10.2021 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 25.10.2021 r. 

 Stron pozwana nie uiściła na rzecz powódki kwoty 675,62 zł tytułem opłat 

eksploatacyjnych za sierpień 2021 r. Nie uiściła także czynszu i opłat eksploatacyjnych za 

wrzesień i październik 2021 r. (w łącznej wysokości: 6.490,71 zł) oraz odmawia uiszczania 

kary umownej (kwestionując skuteczność wypowiedzenia umowy, a w konsekwencji - 

możliwość naliczania ww. kary umownej). Powódka nawoływała pozwaną do natychmiastowej 

zapłaty zaległości. 

Dowód: okoliczności bezsporne; wezwania (maile) z 5.11.2021 r. oraz z 20.11.2021 r. 

 

Sąd Rejonowy zważył, co następuje: 

Ustalenia faktyczne, które legły u podstaw rozstrzygnięcia oparto na dowodach z 

dokumentów (art. 2432 KPC) i bezspornych twierdzeniach stron, uznając te dowody i 

twierdzenia za wystarczające dla rozstrzygnięcia sprawy. 

W przypadku najmu lokali użytkowych, inaczej niż to się ma na gruncie art. 672 k.c., 

ustawodawca nałożył na wynajmującego obowiązek pisemnego uprzedzenia o zamiarze 

wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Obowiązek ten wynika 

wprost z brzmienia art. 687 k.c. Ponadto, mocą tego samego przepisu, wynajmujący został 

zobowiązany do wyznaczenia najemcy dodatkowego miesięcznego terminu na zapłatę 

zaległego czynszu. Rozwiązanie tego rodzaju ma przy tym na celu wprost ochronę interesu 

najemcy. Dodatkowy termin na zapłatę zaległego czynszu może być bowiem wydłużony w 

umowie (zob. wyr. SN z 17.6.2011 r., II CSK 587/10), jednak komentowany przepis 

kwalifikowany jest zgodnie jako przepis semiimperatywny (tak np. A. Damasiewicz, Najem i 

wynajem lokali komercyjnych, s. 97). Innymi słowy, dodatkowy termin miesięczny nie może 

zostać przez strony skrócony, a oblicza się go na zasadach ogólnych (nie musi przypadać na 

koniec miesiąca kalendarzowego). 

W stanie faktycznym niniejszej sprawy powódka nie sprostała wymogom nałożonym 

na nią przepisem art. 687 k.c. W skierowanym przez nią do pozwanej wezwaniu z dnia 27 

sierpnia 2021 r. wskazano co prawda dodatkowy termin na zapłatę, niemniej był to termin 

jedynie siedmiodniowy. Czynność powódki należy zatem ocenić jako zdziałaną z naruszeniem 

art. 687 k.c., zwłaszcza że trzydziestodniowy termin nie upłynął także pomiędzy datą odbioru 

wezwania z dn. 27 sierpnia 2021 r. przez stronę pozwaną (co nastąpiło w dn. 9 września 2021 
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r.) a złożeniem przez powódkę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu (pismem z dn. 

28 września 2021 r.).  

Wobec powyższego rację miała strona pozwana, twierdząc w toku procesu, że 

oświadczenie z dn. 28 września 2021 r. nie mogło odnieść skutku w postaci rozwiązania 

stosunku najmu ze skutkiem natychmiastowym. Dla rozstrzygnięcia sprawy nie miał również 

znaczenia fakt, że powódka „z ostrożności procesowej” dokonała ponownego wypowiedzenia 

umowy pismem z dn. 17 stycznia 2022 r. W tym to bowiem przypadku strona powodowa w 

ogóle nie uprzedzała pozwanej o możliwości rozwiązania stosunku najmu ani tym bardziej – 

nie wskazywała terminu zapłaty i nie wyznaczyła jej dodatkowego, miesięcznego terminu na 

uregulowanie zaległości (również wezwania z 5.11.2021 r. oraz z 20.11.2021 r. stanowiły w 

istocie monity nawołujące do natychmiastowej zapłaty). Z tej to zresztą przyczyny Sąd pominął 

wniosek dowodowy powódki zgłoszony pismem z dn. 18 stycznia 2022 r. jako nieistotny dla 

rozstrzygnięcia sprawy (art. 2352 § 1 pkt 2 k.p.c.). 

Konsekwencją wyrażonych powyżej ocen prawnych pozostawało oddalenie roszczenia 

windykacyjnego powódki, czemu dano wyraz w pkt II sentencji wyroku. Nie ziściły się bowiem 

przesłanki z art. 222 § 1 k.c., względnie – z art. 675 § 1 k.c. Wbrew twierdzeniom pozwu, 

pozwana legitymuje się skutecznym wobec powódki uprawnieniem do władania spornymi 

pomieszczeniami, albowiem stosunek najmu trwa (nie zaktualizował się po stronie pozwanej 

obowiązek zwrotu przedmiotu najmu).  

Co się natomiast tyczy żądania zapłaty zasługiwało ono na częściowe uwzględnienie. 

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwaną zarzutu naruszenia art. 5 k.c. Miał przy tym 

na uwadze fakt, że w okresie objętym żądaniem zapłaty pozwana nie wskazywała powódce na 

żadne trudności finansowe ani tym bardziej na ich źródło w postaci pandemii. Nie umknęło 

uwadze Sądu, że działalność pozwanej (przygotowywanie żywności i usługi cateringowe, bez 

możliwości sprzedaży na miejscu nie jest działalnością typowo restauracyjną (doznającą 

owszem pewnych ograniczeń w minionym czasie z uwagi na trwającą pandemię, choć nie w 

drugiej połowie 2021 r.). Również zużywane przez pozwaną media świadczą zdaniem Sądu o 

niezakłóconym prowadzeniu działalności w pomieszczeniach powódki. Dowód z przesłuchania 

stron uznano w tych warunkach za zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania (art. 2352 

§ 1 pkt 5 k.p.c.).  

Na uwzględnienie w całości zasługiwało udokumentowane żądanie zapłaty kwot: 

675,62 zł, 3.220,45 zł oraz 3.270,26 zł (wraz z dochodzonymi roszczeniami o świadczenia 

uboczne). Wysokość naliczeń oraz daty wymagalności dochodzonych roszczeń (z okresu, gdy 
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stosunek najmu bezspornie trwał) nie były zresztą przez pozwaną kwestionowane. Zasady 

rozliczeń wynikają także wprost z zawartej umowy. Bezspornie także strona pozwana nie 

uregulowała ww. należności według stanu na dzień orzekania w sprawie. 

Wobec treści oświadczenia złożonego przez pełnomocnika powódki na rozprawie w dn. 

14 lutego 2022 r. i z braku inicjatywy dowodowej powódki zmierzającej do wykazania kosztów 

mediów według ich realnego zużycia w okresie od listopada 2021 r., żądanie zapłaty za listopad 

2021 r. mogło zostać uwzględnione jedynie częściowo. Rację okazała się mieć strona pozwana 

w zakresie, w jakim zakwestionowała możliwość naliczania kary umownej z § 14 ust. 1 umowy 

za czas korzystania z pomieszczeń powódki w listopadzie 2021 r. Nie zmienia to jednak faktu, 

że wobec trwania stosunku najmu pozwana była zobowiązana do uiszczania na rzecz powódki 

czynszu najmu, czego jednak nie uczyniła. W tych warunkach żądanie zapłaty za listopad  

2021 r. sąd potraktował jako żądanie zapłaty czynszu (2.500,00 zł) oraz opłat eksploatacyjnych, 

a z braku wykazania wysokości tych drugich – ograniczył się do zasądzenia kwoty 2.500,00 zł 

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 listopada 2021 r. do dnia zapłaty. W 

pozostałym zakresie żądanie zapłaty podlegało oddaleniu (pkt II sentencji wyroku).  

O kosztach procesu (punkt III i IV sentencji wyroku) Sąd Rejonowy orzekł na podstawie 

art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. (co do realizowanego żądania windykacyjnego) oraz na podstawie art. 

100 k.p.c. (co do żądania zapłaty). Za niezbędne koszty procesu po stronie pozwanej 

(reprezentowanej przez adwokata) przyjęto wynagrodzenie minimalne, o którym mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 22 października 2015 r. w sprawie opłat za 

czynności adwokackie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1800 ze zm.; dalej: Rozporządzenie). I tak, co 

się tyczy sporu windykacyjnego i wobec przegrania go przez powódkę w całości, na rzecz 

strony pozwanej zasądzono koszty zastępstwa procesowego w wysokości wynikającej z § 7 pkt 

3 w zw. § 2 pkt 5 Rozporządzenia (5.400,00 zł). Co się zaś tyczy żądania zapłaty – koszty 

zostały stosunkowo rozdzielone (art. 100 k.p.c.). Z dochodzonej pozwem kwoty 12.166,33 zł 

zasądzono na rzecz powódki kwotę 9.666,33 zł, co z kolei oznacza, że wygrała ona spór w 

79,5%, a uległa w 20,5%. Obie strony korzystały z usług adwokatów, przy czym zgodnie z § 2 

pkt 5 Rozporządzenia wynagrodzenie minimalne adwokata przy wartości przedmiotu sprawy 

powyżej 10.000,00 zł do 50.000,00 zł wynosi 3.600,00 zł. Suma poniesionych przez strony 

kosztów wyniosła więc 7.984,00 zł (750,00 zł opłata od pozwu, 3.617,00 zł adwokat powódki 

i opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa, 3.617,00 zł adwokat pozwanej i opłata 

skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa). Powódka powinna ponieść koszty sądowe w 

wysokości 1.636,72 zł (20,5% z 7.984,00 zł), zaś pozwana w wysokości 6.347,28 zł (20,5% z 
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7.984,00 zł). Faktycznie powódka poniosła koszty w wysokości 4.367,00 zł, a zatem sąd 

zasądził na jej rzecz od strony pozwanej kwotę 2.730,28 zł (4.367,00 zł – 1.636,72 zł). 

 

  

Sędzia Paweł Zając 

/podpis/ 


