
Pismo nie wymaga podpisu wlasnorecznego na podstawie § 19 ust. 4 zarzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12
grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariat6w sqdowych oraz innych dzialow administracji
sqdowejjako wlasciwie zatwierdzone w sqdowym systemie teleinformatycznym.

z upowaznienia
Kierownika Sekretariatu
Katarzyna Szerszen

Na postanowienie nie przysluguje prawo wniesienia zazalenia.

posiedzeniu niejawnym w dniu3/06/2015 r. w sprawie II C 111/14.

Sekretariat Sadu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa II Wydzial Cywilny dorecza pozwanemu

rowniez jako pelnomocnikowi Zofii Maciejewskiej-Saracie odpis postanowienia wydanego na

DOR1!;CZENIE
ODPISU POSTANOWIENIA

ul.Lanciego 9 B
02-792 Warszawa

Pan
Zbigniew Sarata rowniez jako
pelnomocnikowi Zofii
Maciejewskiej Saracie

Sygn. sprawy II C 111114
W odpowiedzi nalezy podac date i sygn. akt

Data 24 czerwca 2015 f.

Biuro Obslugi Interesanta
Tel: (22) 501-97-20

(22) 501-97-21
(22) 501-97-22

Godziny przyjec interesantow:
Pn. 8.30 - 17.45 Wt. - Pt. 8.30 - 15.30

Zamowienia akt na Czytelnie:
Tel. (22) 501-97-07

(22) 501-98-89
e-mail: czytelnia@hipoteka.waw.pl
Godziny przyjec interesantow:
Pn. 8.30 - 17.45 Wt.-Pt. 8.30 - 15.30

Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa W Warszawie
II Wydzial Cywilny

VI.Ogrodowa 5la 00 - 873 Warszawa
e-mail: kier2cywilny@srwm.pl.pl FAX (22) 501-97-76



po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powodztwa Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" z siedziba w Warszawie

przeciwko Zofii Majewskiej-Saracie i Zbigniewowi Saracie

o zaplate 47 880 zl 24 gr

p 0 s tan 0w i I:

1. dopuscic dowod z opinii bieglego sadowego z zakresu ksiegowosci w osobie

Krzysztofa Nadera, na okolicznosc ustalenia prawidlowosci dokonanego przez strone

powodowa naliczenia zadluzenia obciazajacego pozwanych w mysl obowiazujacych

w okresie objetym pozwem uchwal organ6w spoldzielni oraz dokonania wyliczen tego

zadluzenia - w oparciu 0 akta sprawy, wszelka dokumentacje, w tym rachunkowa i

ksiegowa, ktora uzna za potrzebna i 0 kt6rej dostarczenie zwroci sie do powodowej

spoldzielni;

2. wezwac powodke za posrednictwem jej pelnomocnika do uiszczenia kwoty 4.000

(czterech tysiecy) zlotych tytulem zaliczki na wynagrodzenie bieglego w terminie

dwutygodniowym pod rygorem pominiecia dowodu.

SSR Robert E. MaszniczPrzewodniczacy:

Dnia 3 czerwca 2015 roku

Sad Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Wydzial II Cywilny w skladzie:

POSTANOWIENIE

Sygn. akt II C 111114


