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WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW FORMALNYCH PISMA PROCESOWEGO 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa II Wydział Cywilny 

w sprawie z powództwa  Zbigniewa Saraty  przeciwko  Miasto Stołeczne Warszawie 

o ustalenie na podst. art. 130 § 1 k.p.c. wzywa  do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez:

a. wskazanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numeru
identyfikacji podatkowej (NIP) powoda, 

b. wskazanie wartości przedmiotu sporu, 

c. złożenie odpisu pisma uzupełniającego pwyższy brak.

b. w terminie tyodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu pozwu.

Na zarządzenie Sędziego 

                                                                                                      Michalina Maszkiewicz

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r.
w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  sekretariatów  sądowych  oraz  innych  działów  administracji  sądowej  jako  właściwie
zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

POUCZENIE
Termin  tygodniowy liczy  się  od  daty  doręczenia  pisma  sądu  wzywającego do  usunięcia  braków pisma.  Jeżeli  koniec  terminu
przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy termin upływa dnia następnego. Oddanie pisma w urzędzie pocztowym jest
równoznaczne  z  wniesieniem go  do  sądu.  Ten  sam skutek  wywołuje  złożenie  pisma  przez  żołnierza  w dowództwie  jednostki
wojskowej,  albo  przez  członka  załogi  polskiego  statku  morskiego  u  kapitana  statku.  Po  bezskutecznym  upływie  terminu
przewodniczący zwróci pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma
procesowego do sądu. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie
zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi
znany.
Opłatę sądową można uiścić na konto wskazane powyżej lub znakami sądowymi. W przypadku opłacenia przelewem prosimy o
złożenie potwierdzenia przelewu. 

 


