
Sygnatura akt I C 1084/21

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 października 2022 r.

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

          Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Plesiewicz
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Magdalena Malinowska

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2022 r.  w Koszalinie
na rozprawie 
sprawy z powództwa Jolanty Rutkowskiej i Jana Rutkowskiego
przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców -  Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im.
"Centralny" w Koszalinie
o naruszenie posiadania

I. nakazuje  pozwanemu  Polskiemu  Związkowi  Działkowców  –  Rodzinnemu

Ogrodowi Działkowemu im. „Centralny” w Koszalinie  przywrócenie powodom

Jolancie Rutkowskiej i Janowi Rutkowskiemu posiadania działki nr 482 położonej

przy  ulicy  Lechickiej  59  w  Koszalinie  dzierżawionej  przez  powodów  od

pozwanego  stowarzyszenia  na  podstawie  decyzji  przydziału  działki  z  dnia  18

września  2004  roku  –  poprzez  nakazanie  pozwanemu   podłączenia  dopływu

energii elektrycznej do ww działki,

II. zasądza od pozwanego Polskiego Związku Działkowców -  Rodzinnego Ogrodu

Działkowego im. "Centralny" w Koszalinie solidarnie na rzecz powodów Jolanty

Rutkowskiej  i  Jana  Rutkowskiego  kwotę  554,00zł  (pięćset  pięćdziesiąt  cztery

złote)  tytułem  zwrotu  kosztów  procesu,  w  tym  kwotę  320,00zł  (trzysta

dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego powodów oraz

kwotę  34,00zł  (trzydzieści  cztery  złote)  tytułem  zwrotu  opłat  skarbowych  od

pełnomocnictwa.
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