
Sygn. akt I C 2225/20

WY R OK  

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 października 2021r. 

Sąd Okręgowy w  Rybniku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca:    Sędzia del. Agnieszka Westwal

Protokolant:           Małgorzata Spendel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu  5 października 2021r. w Rybniku

sprawy z powództwa 

przeciwko 

o zapłatę i ustalenie

1. oddala powództwo w zakresie ustalenia bezskuteczności § 1 ustęp 1, § 9 ustęp 2, § 10

ustęp  3,  §  14  ustęp  3,  §  20  ustęp  3  umowy  kredytu  hipotecznego  numer  

indeksowanego  do  CHF  zawartej  w  dniu  14  listopada  2007  roku  pomiędzy

 jako kredytobiorcami, a 

 oraz ,  

§ u kredytu hipotecznego stanowiącego integralną część wyżej

wskazanej umowy;

2. ustala  nieważność  umowy  kredytu  hipotecznego   indeksowanego  do

CHF  zawartej  w  dniu  14  listopada  2007  roku  pomiędzy   

 jako kredytobiorcami, a 

3. zasądza od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 59.228,29 zł (pięćdziesiąt

dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy)  

z  ustawowymi  odsetkami  za  opóźnienie  od  dnia  28  września  2020  roku  do  dnia

zapłaty;

4. zasądza od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 62.641,95 zł (sześćdziesiąt

dwa  tysiące  sześćset  czterdzieści  jeden  złotych  dziewięćdziesiąt  pięć  groszy)  

z  ustawowymi  odsetkami  za  opóźnienie  od  dnia  28  września  2020  roku  do  dnia

zapłaty;

5. oddala powództwo w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 59.228,

29 zł od dnia 16 maja 2020 roku do dnia 27 września 2020 roku oraz w zakresie

odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 62.641,95 zł od dnia 16 maja 2020 roku

do dnia 27 września 2020;



6. znosi pomiędzy stronami koszty procesu;

7. nakazuje  pobrać  od  pozwanej  na  rzecz  Skarbu  Państwa  -  Sądu  Okręgowego  

w  Rybniku  kwotę  2 000  zł  (dwa  tysiące  złotych)  tytułem  opłaty  sądowej  od

uwzględnionego żądania ewentualnego;

8. nakazuje pobrać solidarnie od powodów na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego

w Rybniku kwotę 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) tytułem brakującej opłaty sądowej od

żądania głównego.

                                                   






