
Sygnatura akt I C 352/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zielona Góra, dnia 10 stycznia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia (del.) Maciej Kęsy

Protokolant: Sylwia Bromber

po rozpoznaniu w dniu 04 stycznia 2023 r. w Zielonej Górze

na rozprawie sprawy z powództwa Jolanty Janiny Marek

przeciwko

o zapłatę i ustalenie

1. zasądza  od  pozwanego  na  rzecz  powódki  kwotę  73.484,31  (  siedemdziesiąt  trzy  tysiące

czterysta  osiemdziesiąt  cztery  31/100)  złotych  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie

liczonymi od dnia 01 października 2022 roku do dnia zapłaty,

2. ustala,  że  umowa  kredytu  numer   zawarta  dnia  14  czerwca  2005r.

pomiędzy powódką  a pozwanym  jest

nieważna,

3. w pozostałym zakresie powództwo oddala,

4. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6.417 (sześć tysięcy czterysta siedemnaście

tysięcy 00/100) złotych tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 ( pięć tysięcy czterysta

00/100)  złotych  tytułem  kosztów  zastępstwa  procesowego  z  ustawowymi  odsetkami  za

opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. 

Sędzia (del.) Maciej Kęsy
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