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WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW APELACJI 

Sąd  Okręgowy  w  Warszawie  XXVII  Wydział  Cywilny  Odwoławczy  w  sprawie  z  z
powództwa   Spółdzielnia Mieszkaniowa  "Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie przeciwko Zofii
Maciejewska-Sarata,  Zbigniewowi  Sarata  wzywa  do  usunięcia  braków  apelacji  z  dnia5.02.2021
poprzez:
-  uiszczenie  kwoty  300  złotych  tytułem  uzupełnienia  opłaty  od  apelacji  oraz  nadesłanie  kopii
potwierdzenia wpłaty;
w terminie  tygodniowym od  daty  dor  ęczenia  niniejszego  wezwania  pod rygorem odrzucenia  
apelacji.

na zarządzenie sędziego/asystenta
z upoważnienia
Kierownika Sekretariatu

starszy sekretarz sądowy 
Dorota Wysocka

Opłatę należy uiścić w e-znakach lub na konto Sądu.
Numer konta sądu:

Sąd Okręgowy w Warszawie
NBP 0/0 Warszawa

62 1010 0055 4003 0030 4400 0027

Od dnia 1 lipca 2018r. znaki opłaty funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej. 
E-znaki  są  generowane  w  systemie  e-płatności,  są  one  dostępne  pod  adresem  https://oplaty.ms.gov.pl (mogą  być
samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych) oraz w kasach sądów
(w postaci wydruku na etykietach samoprzylepnych)
Od dnia 1 lipca 2018r.:
- nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
- nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
-  nie  będzie  dopuszczalne  dokonywanie  opłat  znakami  opłaty  sądowej  w  papierowej  formie  (wyjątek  będą  stanowić
opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018r., które
wpłynął do sądu po tym terminie – decyduje data stempla pocztowego).
Od dnia 1 lipca 2018r. sprzedaż E-znaków odbywa się w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. 
„Solidarności”127.

https://oplaty.ms.gov.pl/


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.

W przypadku wydania zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia opłaty przez asystenta sędziego, w terminie tygodnia od dnia doręczenia stronie tego
zarządzenia  strona może wnieść  zastrzeżenie  do wydanego  zarządzenia.  Zastrzeżenie  powinno zawierać wskazanie zaskarżonego zarządzenia  i  nie
wymaga uzasadnienia.
W razie wniesienia zastrzeżenia zarządzenie asystenta sędziego o wezwaniu do uiszczenia opłaty traci moc. Zastrzeżenie wniesione po upływie terminu
lub  niespełniające  warunków formalnych  pisma  procesowego nie  wywołuje  skutków i  pozostawia  się  je  bez  rozpoznania,  bez  wzywania  do  jego
poprawienia lub uzupełnienia. W takim przypadku przewodniczący z urzędu bada prawidłowość zarządzenia asystenta sędziego.
 

Niniejsze 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.

_________________________________________________________________________________________________________________        
| Biuro Obsługi Interesantów | Czytelnia akt      | Biuro Podawcze
| Godziny przyjęć interesantów: | Godziny przyjęć interesantów:     | Godziny przyjęć interesantów:
| Pn 8:30-18:00, | Pn 8:30-17:30, przy czym akta wydawane są | Pn 8:30-18:00, 
| Wt-Pt 8:30 - 15:30 | do godz. 17:00      | Wt-Pt 8:30 - 15:30
| | Wt-Pt 8:30 - 15:30, przy czym akta wydawane są |                             
| | do godz. 15:00   |
| Tel.22 440-50-00 | Tel. 22 440-50-00      | 
| E-mail:boi.plocka@warszawa.so.gov.pl | E-mail:boi.plocka@warszawa.so.gov.pl                   |
__________________________________________________________________________________________________________________

 


