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 Warszawa 08 kwietnia 2019 

 

 

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 

01-231 Warszawa, ul. Płocka 9/11b 

 

Powód: 

 

Zbigniew Sarata 

02-792 Warszawa, 

ul. Lanciego F. M. 9b 

  

Pozwany: 

 

Miasto Stołeczne Warszawa 

00-950 Warszawa,  

Plac Bankowy 3/5 

 

 

Sygn: II C 836/19 

 

 

u z u p e ł n i en i e  b r akó w  fo r ma l n y ch  

Stosownie do wezwania z dnia 1 kwietnia 2019 uzupełniam 

braki formalne pozwu z dnia 30 stycznia 2019 : 

2. Nie potrafię precyzyjnie określić wartości przedmiotu 

sporu. Może to zrobić właściciel – pozwane miasto 

stołeczne Warszawa, lub jeżeli zajdzie taka potrzeba - 

powołany w trakcie postępowania sądowego biegły w 

zakresie wyceny wartości nieruchomości. Ja mogę tylko 

podać kwotę, którą według biegłego w postępowaniu 

I ACa 31/17 wpłaciłem spółdzielni mieszkaniowej „Przy 

Metrze” na budowę domu. Jest to kwota 406 754,63 zł. 

 

w yj aśn i en i e  

Ponieważ nie mam wykształcenia prawniczego mogłem 

niewłaściwie sformułować pozew. Obawiam się, iż wezwanie 

Wysokiego Sądu do określenia wartości przedmiotu sporu sugeruje, 

iż powinienem uiścić opłatę stosunkową w wysokości 5%.  

Otóż moją intencją nie jest płacenie przeszło 20 tysięcy 

złotych wpisu sądowego tylko po to, żeby potwierdzić, iż dom za 

wybudowanie którego zapłaciłem ponad 400 tysięcy złotych należy 

1. Mój numer Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności (PESEL) to: XXXXXXXXXXX. 
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do miasta stołecznego Warszawa. Ten fakt przyznają załączone w 

pozwie dokumenty urzędowe strony pozwanej i nie ma potrzeby 

potwierdzana tego na drodze sądowej. 

 

Składając pozew nie wiedziałem w jakiej wysokości należy 

uiścić wpis sądowy i oczekiwałem wezwania do usunięcia braków 

formalnych tylko w tym zakresie. W Internecie znalazłem różne 

kwoty wpisów w sprawach o ustalenie – od 100 zł do 600 zł. 

Przykładowo wpis sądowy w wysokości 200 zł uiszcza się od 

pozwu o naruszenie posiadania lub ustalenie wstąpienia w stosunek 

najmu. Ponieważ mieszkam w budynku, który stanowi własność 

miasta stołecznego Warszawy – naturalną koleją rzeczy może się 

wydawać stosowne właśnie ustalenie stosunku najmu. Mniejszy 

wpis sądowy w wysokości 100 zł pobiera się od ustalenia 

przedmiotu użytkowania, co również wydaje się logiczne. 

 

wn i o se k  d o ty cz ąc y  p o z wu  

Wobec powyższego precyzuję przedmiot pozwu i wnoszę o 

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu trwającego od 15 marca 

2000 ze względu na to, iż właścicielem budynku Lanciego 9b 

znajdującego się w gminnym zasobie nieruchomości od 2000 roku 

jest miasto stołeczne Warszawa i miasto stołeczne Warszawa 

powinno zająć się konserwacja budynku.  

Wobec sprecyzowania przedmiotu pozwu opłacam wpis 

sądowy w większej (spośród przykładów) wysokości i dołączam 

potwierdzenie dokonania przelewu. 

 

 

z poważaniem 

 

Zbigniew Sarata 

 


