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Referendarz sadowy Magdalena Izdebska

w terminie dw6ch tygodni od doreczenia nakazu albo wniesli w tymze terminie
sprzecrw .

Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie II Wydziaf Cywilny w
skladzie nastepujacyrn:
Przewodniczacy : Referendarz sadowy Magdalena Izdebska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postepowaniu upominawczym,
sprawy z pow6dztwa:
Spoldzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" w Warszawie
nakazuje aby pozwani :
Zbigniew Sarata
Zofia Maciejewska- Sarata
zaplacili solidarnie powodowi nastepujace swiadczenia:
• tytulern naleznosci gf6wnej
11 565,96 zf (jedenascie tysiecy piecset szescdziesiat piec 96/100 zlotych) z
odsetkami ustawowymi za opoznienie od dnia 23 lipca 2018 roku do dnia
zaplaty
• tytulern koszt6w procesu
2 492,00 z! (dwa tysiace czterysta dziewiecdziesiat dwa zlote)
w tym tytulem zastepstwa procesowego
2 417,00 zl (dwa tysiace czterysta siedernnascie zlotych)

Dnia 30 sierpnia 2018r.

NAKAZ ZAPtA TY
W POSTl;POWANIU UPOMINAWCZYM

Sygn. akt II Nc 15367/18



SAD INFORMUJE, ZE Z WNIOSKIEM 0 UMORZENIE Dt.UGU, ODROCZENIE
TERMINU ZAPt.ATY BADZ ROZt.OZENIE KWOTY NA RATY NALEZY ZWROCIC SI~
DO POWODA, A NIE DO SADU.

Sad odrzuca sprzeciw wniesiony po uplywie terminu lub z innych przyczyn
niedopuszczalny albo, kt6rego brak6w pozwany nie usunal w terminie.
W razie prawidtowego wniesienia sprzeciwu nakaz zaplaty traci moc w CZ~SCI
zaskarzonej sprzeciwem a przewodniczqcy wyznacza rozprawe. Sprzeciw jednego tylko
ze wsp6tpozwanych 0 to samo roszczenie oraz co do jednego lub niekt6rych
uwzqlednlonych roszczeri powoduje utrate mocy nakazu jedynie, co do nich.
Nakaz zaplaty, przeciwko, kt6remu w calosci lub w czesci nie wniesiono skutecznie
sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.
Strony i ich przedstawiciele rnaja obowiazek zawiadornic sad 0 kazdej
zmianie swojego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiazku pismo sadowe
pozostawia si~ w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia, chyba, ze nowy adres jest
sadowi znany.
Na orzeczenie 0 kosztach postepowania zawarte w nakazie zaplaty przysluquje
zazalenie w terminie tygodnia od doreczenia nakazu, kt6re nalezy wniesc do Sadu
Okreqoweqo za posrednictwem tutejszego Sadu, a w przypadku, gdy nakaz zostal
wydany przez referendarzasqdowego na postanowienie 0 kosztach postepowania
zawarte w nakazie zaplaty przystuguje skarga na orzeczenie referendarza sqdowego w
terminie tygodnia od doreczenia nakazu, ktora nalezy wniesc do tutejszego Sadu.
Koszty procesu i koszty zastepstwa procesowego nalezy wplacac na konto powoda.

.Jezell pozew wniesiono na urzedowym formularzu, wniesienie sprzeciwu
wymaga rowniez zachowania formy (na urzedowym formularzu SP, dostepne na
stronie internetowej www.ms.gov.pl).

Sprzeciw powinien bye ztozony z odpisami dla kazdej ze stron wraz zatacznikami.

Pismo zawierajace sprzeciw wnosi si~ do Sadu, kt6ry wydal nakaz zaplaty, a w
przypadku nakazu wydanego przez referendarza sqdowego - do sadu, przed kt6rym
wytoczono pow6dztwo,
w terminie 14 dni od doreczenia nakazu. Oddanie pisma w polskim urzedzie
pocztowym jest r6wnoznaczne z wniesieniem go do sadu. W sprzeciwie pozwany
powinien wskazac, czy zaskarza nakaz w calosci, czy w czesci, przedstawic zarzuty,
kt6re pod rygorem ich utraty nalezy zqlosic przed wdaniem si~ w sp6r co do istoty
sprawy, oraz okolicznosci faktyczne i dowody. Sad pomija spoznione twierdzenia
i dowody, chyba, ze strona uprawdopodobni, ze nie zqlosila ich w sprzeciwie bez swojej
winy lub ze uwzqlednienie spoznionych twierdzen i dowod6w nie spowoduje zwloki w
rozpoznaniu sprawy albo ze wystepuja inne wyjqtkowe okolicznosci.

POUCZENIE


