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Sygn. akt I C 816/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 11 października 2017 r.
Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
..

Przewodniczący: SSO Kamil Grzesik
Protokolant:
sekretarz sądowy Kinga Kozłowska
po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 r. w Krakowie
na rozprawie
sprawy z powództwa Anny Burcek
przeciwko Markowi Gorzeli
O zapłatę
I.
zasądza od strony pozwanej Marka Gorzeli na rzecz powoda
Anny Burcek kwotę 236 295,40 zł( słownie: dwieście
trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć
złotych 40/100), wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie liczonymi od kwoty 191 198,06 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem
złotych 06/100) od dani 6 lutego 2016roku do dnia zapłaty
oraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 4 000zł (słownie:
cztery tysiące złotych) od dnia 26 stycznia 2011 roku do
dnia 31 grudnia 2015 roku, a od dnia 1 stycznia 2016 r,
do dnia zapłaty z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
II.
zasądza od strony pozwanej Marka Gorzeli na rzecz powoda
Anny Burcek kwotę 8 856 zł ( słownie: osiem tysięcy
osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu
kosztów zastępstwa procesowego;
III. przyznać od Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w
Krakowie kuratorowi z nieznanego z miejsca pobytu Annie
Tyniec kwotę 3757,80 zł ( słownie: trzy tysiące siedemset
pięćdziesiąt
siedem
złotych
80/100)
tytułem
wynagrodzenia za sprawowaną funkcję.

Sygn. akt I ACa 185/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 11 września 2019
Sąd Apelacyjny w Krakowie — I Wydział Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: SSA Anna Kowacz-Braun
Sędziowie: SSA Jerzy Bess
SSA Sławomir Jamróg (spr.)
Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Zaczyk
po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 r. w Krakowie na rozprawie
sprawy z powództwa Anny Burcek
przeciwko Markowi Gorzeli
o zapłatę
na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie
z dnia 11 października 2017 r. sygn. akt I C 816/14
1. uchyla zaskarżony wyrok co do odsetek ustawowych za opóźnienie,
liczonych od kwoty 191.198,06 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto
dziewięćdziesiąt osiem złotych 06/100) za jeden dzień tj. 16 lutego 2016
r. i w tej części postępowanie umarza;
2. oddała apelację w pozostałej części;
3. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8.100 zł (osiem tysięcy
sto złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;
4. przyznaje od Skarbu Państwa — Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na
rzecz kurator Anny Tyniec ustanowionej dla pozwanego, tytułem
wynagrodzenia i zwrotu wydatków, kwotę 5.426,70 zł (pięć tysięcy
czterysta dwadzieścia sześć złotych 70/100);

)

•

Sygn. akt! ACa 185/18
5. kosztami sądowymi związanymi z wydatkami poniesionymi w
postępowaniu apelacyjnym na opinię biegłego obciąża Skarb Państwa
— Sąd Apelacyjny w Krakowie.

SSA Sławomir Jamróg

SSA Anna Kowacz-B

SSA Jerzy Bess
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r. Sąd Apelacyjny w Krakowie
Dnia
stwierdza, że niniejazy tytuł uprawnia do egzekucji w zakresie
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bom, których to może
oraz poleca wszystkim organom, urzędom ara
dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonaly, a gdy o to
prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.
Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne.
Sąd Apelacyjny wskazuje:
1) numer PESEL 73071614665
wierzyciela Anny Burcek
2) numer PESEL 54122901215
dłużnika Marka Gorzeli
Tytuł wykonawczy wydano pełnomocnikowi wie

dela Anny

Burcek — adwokatowi Andrzejowi nartuzi
Wierzyciel zwolniony od kosztów sądowych.

K22Y postępowania klauzulowego należne wierzycie

di od dłużnika

Sędzia Sąd Apeiac4nego
Hanna No icka de poraj

