
KARTA INFORMACYJNA APELACJA

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa Sygnatura akt II C 3471/16 upr
II Wydział Cywilny
ul. Płocka 9/11 B
01-231 Warszawa
                   oznaczenie sądu, wydziału

zaskarżony wyrok z dn. 28 czerwca 2021 r.  k. – 445

status strony,
skarżącego

imię i nazwisko,
nazwa - k.

zwolnie-
nie od

kosztów/
opłat -k.

pełnomocnik, przedstawiciel*
- k.

KRS/ uchyl
k.

apelacja
k.

powód Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Przy Metrze z siedzibą
w Warszawie k. 2

- r.pr. Monika Piwońska k.8
płn. sub. adw. Jacek Nieszpaur 
k.98
płn. sub. r.pr. Katarzyna 
Kołodziejska k.134
płn. sub. adw. Monika 
Iwaniak-Jeziorowska k.237

k. 9 -

z wyboru

ad. k. – ad. k. – 446
pozwany Zbigniew Sarata k. 2 - adw. Piotr Terlecki k.478 - k. 460

z wyboru

ad. k. – 2 ad. k. – 460
Zofia Maciejewska-Sarata
k. 2v

- Zbigniew Sarata k.100
adw. Piotr Terlecki k.478

- k. 460

z wyboru

ad. k. – 2v ad. k. – 460
biegły Witold Bosek k. 154 - - - -

z wyboru
z urzędu
substytut*

ad. k. – 154 ad. k. - 
inne czynności imię i nazwisko,

nazwa biegłego/mediatora - k.
nr karty

opinie 
sporządzone 
przez biegłych

Witold Bosek k. 154 opinia k.159
opinia ustna k. 324

- opinia k.
mediacje - czas trwania mediacji

od……..….do……….
postanowienie o 
zabezpieczeniu

dot. …………………-……………………… (oznaczenie strony*) postanowienie k.

*niepotrzebne skreślić

Dane dotyczące apelacji:
1. Wniosek o uzasadnienie wyroku w terminie – k. 455

2. Opłata od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku – potwierdzenie uiszczenia opłaty na konto Sądu

Okręgowego w Warszawie k. 456

3. Sporządzone uzasadnienie – k. 450

4. Doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem – k. 459

5. Apelacja od wyroku – w terminie – k. 460

6. Dowód uiszczenia opłaty od apelacji (o ile została wniesiona wraz z apelacją) – k. 603

Data sporządzenia: 29 września 2021 r.
Stwierdzam zgodność karty opisowej z aktami sprawy

z up. Kierownika Sekretariatu

……………………………………………
podpis upoważnionego pracownika


