
Sąd Okręgowy w Warszawie
V Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Płocka 9               
01-231 Warszawa           
                                                                                            
Dnia  23 grudnia 2019 roku

Sygnatura akt V Ca 275/19 (II C  2958/15)
w odpowiedzi nale  ży podać datę i sygn. akt  

 Pani radca prawny
 Monika Piwońska
 P-Law Legal Advisors  
 ul. Lwowska 5 lok.11
 00-660 Warszawa 

 Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie V Ca 275/19 (II
C  2958/15)  z  powództwa    Spółdzielni  Mieszkaniowej  Przy  Metrze  z  siedzibą  w Warszawie
przeciwko Zbigniewowi Saracie , Zofii Maciejewskiej - Saracie 
o zapłatę
zobowiązuje Panią jako pełnomocnika powoda do złożenia kopii umowy dzierżawy zawartej z
m.st.  Warszawą,  a  dotyczącej  działki  ew.  nr  4/1  z  obrębu  1-11-05,  położonej  przy  ulicy
Lanciego, jak również wszelkich aneksów do tej umowy - w terminie 14 dni pod rygorem z
art. 233 par. 2 kpc.

                  na zarządzenie sędziego

  zastępca kierownika Dorota Kłos

Sąd informuje,  że  strony  i  ich  pełnomocnicy  mogą  skorzystać  z  możliwości  wskazania  swoich  numerów telefonów oraz  adresów
mailowych w celu usprawnienia  komunikacji  z sądem.  Informacje  o toku postępowania można uzyskać za pośrednictwem Portalu
Informacyjnego.

 POUCZENIE

Zgodnie z artykułem 165 §2 Kodeksu postępowania cywilnego oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Każde pismo  procesowe składane   w toku
sprawy  powinno być  podpisane, wskazywać  sygnaturę akt oraz oznaczenie stron, zawierać  wniosek  lub oświadczenie  i oznaczenie  rodzaju pisma
( art. 126 k.p.c).

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019r. w
sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym
systemie teleinformatycznym.
_______________________________________________________________________________________        
  
| Biuro Obsługi Interesantów | Czytelnia akt | Biuro Podawcze
| Godziny przyjęć interesantów: | Godziny przyjęć interesantów: | Godziny przyjęć interesantów:
| Pn 8:30-18:00, Wt -Pt 8:30 -15:30 | Pn 8:30-17:30, przy czym akta wydawane | Pn 8:30-18:00
| Tel. 022 440-50-00 | są do godz. 17:00 | Wt-Pt 8:30 - 15:30
| Email: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl | Wt-Pt 8:30-15:30, przy czym akta wydawane |
| | są do godz. 15:00 |

| Tel. 22 440-50-00 |
| Email: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl |

_______________________________________________________________________________________       
 


