
Sygnatura akt XII C 134/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Dagmara Kowalczyk - Wrzodak 

   Protokolant:             sekretarz sądowy Oksana Szczesna

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2023 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa  i

przeciwko  w Warszawie

o ustalenie i zapłatę

1. zasądza  od   w Warszawie  łącznie  na rzecz  

 i  kwoty:

a) 249.348,85 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem 85/100)

złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

aa)  141.462,99  (sto  czterdzieści  jeden  tysięcy  czterysta  sześćdziesiąt  dwa  99/100)

złote od dnia 31 marca 2021 roku do dnia zapłaty;

ab) 107.885,86 (sto siedem tysięcy osiemset  osiemdziesiąt  pięć 86/100) złotych od

dnia 12 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty;

b) 143.449,33  (sto  czterdzieści  trzy  tysiące  czterysta  czterdzieści  dziewięć  33/100)

franków szwajcarskich z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

ba) 121.849,96 (sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć 96/100)

franków szwajcarskich od dnia 31 marca 2021 roku do dnia zapłaty;

bb) 21.599,37 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt  dziewięć 37/100)

franków szwajcarskich od dnia 12 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty;



2. ustala, że umowa nr  o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 26 sierpnia

2008  roku  pomiędzy   w Warszawie  a  

    i  jest nieważna;

3. oddala powództwo główne w pozostałej części;

4. zasądza  od   w Warszawie  łącznie  na rzecz  Danuty

Oziembło i Zbigniewa Oziembło kwotę 13.834,00 (trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści

cztery) złote tytułem zwrotu kosztów procesu, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od

dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty;

5. nakazuje  pobrać od  w Warszawie  na rzecz Skarbu

Państwa  –  Sądu  Okręgowego  w  Łodzi  kwotę  2.951,90  (dwa  tysiące  dziewięćset

pięćdziesiąt jeden 90/100) złotych tytułem nieuiszczonych wydatków sądowych. 
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