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Z A W I A D O M I E N I E

Sąd Apelacyjny w Warszawie zawiadamia Pana jako pełnomocnika pozwanych

o rozprawie apelacyjnej w sprawie

z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w Warszawie

przeciwko Zofii Maciejewskiej-Saracie i Zbigniewowi Saracie

o zapłatę, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 12:00 sala 211 

w tutejszym s  ądzie ul. Inflancka 4c budynek D.  

W za  łączeniu szczegółowa informacja.  

z up. kierownika sekretariatu
sekr. sądowy 

Sławomir Mzyk

Niniejsze 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.

POUCZENIE
1. Niestawiennictwo stron w zasadzie nie tamuje rozpoznania sprawy. Sąd może w celu dokładniejszego
    wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez
    pełnomocnika (art. 216 k.p.c.).
2. Jeżeli w sprawie małżeńskiej lub ze stosunków między rodzicami a dziećmi, strona wezwana do
    osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów sąd może ją skazać na
    grzywnę (art. 458 k.p.c. w zw. z art. 429 k.p.c.).



3. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia
    potwierdzającego niemożność stawienia się na zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza
    sądowego (art. 2141 §  1 k.p.c.). Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy 
sądowych,
    wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu, wywiesza się na tablicach w siedzibach
    sądów, prokuratur, komend i komisariatów Policji, innych organów uprawnionych do prowadzenia
    dochodzeń, okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych, właściwym dla
    obszaru właściwości danego sądu okręgowego, a także w miejscach wykonywania zawodu lekarza
    przez lekarzy sądowych [art. 8 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r.
    Nr 123, poz. 849, z późn. zm.)].
4. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania.
    Strona, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej, ma
    obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu. W razie zaniedbania obowiązku pismo
    sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 136 k.p.c.).
5. Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd mając na uwadze wyniki
    całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane (art. 230 k.p.c.).
6. Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności spornych jedną
    tylko stronę, sąd oceni, czy mimo to należy przesłuchać tę stronę, czy też dowód ten pominąć
    w zupełności. Sąd postąpi tak samo, gdy druga strona lub niektórzy ze współuczestników nie stawili 
się
    na przesłuchania stron lub odmówili zeznań (art. 302 § 1 k.p.c.).
7. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może nałożyć na stronę lub interwenienta obowiązek kosztów
    wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem. Dotyczy to zwłaszcza
    kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z 
prawdą,
    zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także nieusprawiedliwionej odmowy poddania  się
    mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę (art. 103 k.p.c.).



INFORMACJA
dla interesantów Sądu Apelacyjnego w Warszawie w lokalizacji przy ul.

Inflanckiej 4C.

Zasady wejścia do siedziby Sądu Apelacyjnego w Warszawie
przy ul. Inflanckiej 4C bud. D

1. Siedziba Sądu Apelacyjnego przy ul. Inflanckiej 4C bud. D jest oznaczona na
zewnątrz  budynku  tablicami  informacyjnymi  z  nazwą  Sądu,  przy  każdym z
dwóch wejść.

2. Po wejściu do budynku należy udać się do – widocznej z każdego wejścia –
recepcji  głównej  celem pobrania magnetycznej  karty dostępu, z oznaczeniem
„ Są Apelacyjny w Warszawie – Gość” – która pozwala tylko na dostęp do I
piętra.

3. Z  kartą  dostępu  należy  udać  się  do  bramek  wejściowych  (ten  sam  hall  na
parterze) i za jej pomocą otworzyć przejście.

4. Po  przejściu  bramki  należy  udać  się  w  kierunku  wind  (po  lewej  stronie)  i
przywołać windę poprzez przyłożenie karty do czytnika (od dołu). Następnie
komunikat  głosowy  informuje  interesanta  o  oznaczeniu  literowym  kabiny
przywołanej windy, z której należy skorzystać.

Oznaczenie literowe windy pojawia się również na czytniku.

5. Na  I  piętrze  znajduje  się  stanowisko  pracowników  ochrony,  którzy  udzielą
dalszych informacji o sposobie poruszania się na terenie Sądu.

6. W celu opuszczenia budynku należy:

- zjechać windą na poziom „0” (sposób postępowania jak w pkt 4),

-  wrzucić  kartę  magnetyczną  pobraną  przed  wejściem  do  ,,wrzutnika”  przy
bramkach, co automatycznie otworzy bramkę.

 


