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Sygn. sprawy II C 5719/19
W odpowiedzi nale  ży podać datę i sygn. akt  

Pan
Zbigniew Sarata
ul.Lanciego 9 B
02-792 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny w związku z

zarządzeniem Sędziego z  dnia 19.05.2021 roku w sprawie IIC 5719/19z powództwa Zbigniewa

Saraty  przeciwko   Miasta  Stołecznego  Warszawy  o  ustalenie  wstąpienia  w  stosunek  najmu

zawiadamia,  iż na podstawie art.  15 zzs1  pkt.  2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r  o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych

chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych zarz  ądzono  przeprowadzenie  

posiedzenia niejawnego celem rozpoznania sprawy. Informuje również, iż w sytuacji, gdy żadna ze

stron,  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia,  nie  sprzeciwi  się  przeprowadzeniu

posiedzenia  niejawnego,  Sąd  wyda  wyrok  na  posiedzeniu  niejawnym,  o  ile  nie  wystąpią

okoliczności skutkujące koniecznością wydania rozstrzygnięcia w innej formie lub podjęcia innej

decyzji.

Sąd poucza,  iż przysługuje prawo do sprzeciwienia się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego.

Sprzeciw ten może zostać zawarty w piśmie procesowym wniesionym do Sądu w terminie 7 dni od

dnia doręczenia  niniejszego zarządzenia.

Na zarządzenie Sędziego 

                                                                                      protokolant Michalina Maszkiewicz
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19
czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji
sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Wysłano w dniu 25 maja 2021 r.

protokolant Michalina Maszkiewicz
 


