
Sygn. akt  V ACa 105/20

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie: 

Przewodniczący: SSA Tomasz Pidzik
Protokolant: Barbara Franielczyk

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  

w Warszawie  

przeciwko  

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. akt  I C 662/18

1. zmienia zaskarżony wyrok:

-  w punkcie  3  w  ten  sposób,  że  zasądza  od  pozwanej   na  rzecz  powódki  kwotę

440.722,83 (czterysta czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia dwa 83/100) złote z

ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2020r., a w pozostałej części

tj.  co  do  kwoty  429.277,17  (czterysta  dwadzieścia  dziewięć  tysięcy  dwieście

siedemdziesiąt siedem 17/100) złotych oraz co do ustawowych odsetek za opóźnienie

od dnia 31 października 2019r. do dnia 2 stycznia 2020r. oddala powództwo,

- w punkcie 4 w ten sposób, że zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 142,56

(sto  czterdzieści  dwa 56/100)  złote  tytułem kosztów procesu  po ich  stosunkowym

rozliczeniu od żądania ewentualnego o zapłatę kwoty 870.000 złotych,

- w punkcie 5 w ten sposób, że:

a)  nakazuje  pobrać  od  powódki  na  rzecz  Skarbu  Państwa  (Sądu  Okręgowego  

w  Gliwicach)  kwotę  73.374,83  (siedemdziesiąt  trzy  tysiące  trzysta  siedemdziesiąt



cztery  83/100)  złote  tytułem  nieuiszczonych  kosztów  sądowych  od  żądania

ewentualnego o zapłatę kwoty 1.426.353,85 złotych,

b)  nakazuje  pobrać  od  powódki  na  rzecz  Skarbu  Państwa  (Sądu  Okręgowego  

w Gliwicach) kwotę 21.462,90 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa

90/100)  złotych,  a  od  pozwanej  na  rzecz  Skarbu  Państwa  (Sądu  Okręgowego  

w Gliwicach) kwotę 22.037,10 (dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści siedem 10/100)

złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od żądania ewentualnego o zapłatę

kwoty 870.000 złotych;

2. oddala apelację pozwanej w pozostałej części oraz apelację powódki w całości;

3. zasądza  od  powódki  na  rzecz  pozwanej  kwotę  8.486,48  (osiem  tysięcy  czterysta

osiemdziesiąt sześć 48/100) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSA Tomasz Pidzik




