
Sygn. akt I ACa 1620/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 marca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA  …........ ….........   (spr.)
Sędziowie: SSA  …........…...........

SSA  …................
Protokolant: st. prot. Sądowy  …........................

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa   …......................

przeciwko   ….................. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce 

Komandytowo Akcyjnej w Kielcach 

o zapłatę

na skutek apelacji powoda 

od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach 

z dnia 26 września 2013 r. sygn. akt VII GC  90/13

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

I. utrzymuje w mocy nakaz zapłaty z dnia 8 listopada 2012 r. sygn. akt IX 

GNc  492/12  wydany  przez  Sąd  Okręgowy  w  Lublinie  IX  Wydział 

Gospodarczy w postępowaniu nakazowym w zakresie w jakim zasądza od 



strony pozwanej  …......... Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  Spółki 

Komandytowo  Akcyjnej  w  Kielcach  na  rzecz  powoda  …........  kwotę 

174.167,96  zł  (sto  siedemdziesiąt  cztery  tysiące  sto  sześćdziesiąt  siedem 

złotych 96/100), z ustawowymi odsetkami od dnia 16 listopada 2012 r. do 

dnia zapłaty oraz w zakresie w jakim zasądza od strony pozwanej na rzecz 

powoda koszty procesu w kwocie 5.795 zł,

II. w  pozostałym  zakresie  powyższy  nakaz  zapłaty  uchyla  i  powództwo 

oddala,

III. stwierdza, iż strona pozwana będzie zwolniona z zobowiązania opisanego 

w pkt I w zakresie, w jakim powód zostanie zaspokojony z nakazu zapłaty z 

dnia  25  lipca  2012  r.  wydanego  w  postępowaniu  nakazowym  przez  Sąd 

Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy (sygn. akt IX GNc 270/12) 

przeciwko ….............. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie,

IV. zasądza  od  strony  pozwanej  na  rzecz  powoda  kwotę  4.130  zł  (cztery 

tysiące sto trzydzieści złotych) tytułem kosztów procesu;

2. odrzuca apelację w zakresie, w jakim dotyczy roszczenia o wydanie rzeczy 

ruchomych;

3. w pozostałym zakresie apelację oddala;

4. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.409 zł  (jedenaście 

tysięcy  czterysta  dziewięć  złotych)  tytułem  kosztów  postępowania 

apelacyjnego. 


