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DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny doręcza Panu w

imieniu  własnym  i  jako  pełnomocnikowi  Zofii  Maciejewskiej-Saracie  odpis  zapadłego  poza

rozprawą postanowienia z dnia 29 sierpnia 2022 r. doręczając odpis pisma pełnomocnika powoda

z 25 marca 2022 r.  wraz z załącznikami, zakreślając 14 dni celem ewentualnego ustosunkowania

się pod rygorem zwrotu pisma w razie uchybienia terminowi i pominięcia spóźnionych twierdzeń

i dowodów.

Postanowienie jest niezaskarżalne.

na zarządzenie sędziego
starszy sekretarz sądowy Monika Zakrzewska

Przed przybyciem do gmachu Sądu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w Sądzie
zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego opublikowanymi na stronie internetowej Sądu.

„Sąd informuje,  że  strony/uczestnicy  i  ich  pełnomocnicy  mogą  skorzystać  z  możliwości  wskazania  swoich
numerów telefonów oraz adresów mailowych w celu usprawnienia komunikacji z Sądem.  Informacje o toku
post  ępowania można uzyskać za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Sąd zachęca do uzyskania dostępu  
do  spraw za  pośrednictwem tego  Portalu.  Wymaga  to  jedynie  założenia  w nim konta,  co  jest  całkowicie
dobrowolne i bezpłatne. Szczegółowe informacje o sposobie założeniu konta i jego szerokich możliwościach
można uzyskać na stornie internetowej:  http://portal.waw.sa.gov.pl. Portal Informacyjny pozwala na bardzo
sprawne, szybkie i wygodne uzyskiwanie informacji o stanie swojej sprawy”.

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  zamieszczone  w sądowym
systemie informatycznym i odnotowane w nim jako wydane.

P O U C Z E N I E 

http://portal.waw.sa.gov.pl/


(pouczenie  dotyczące złożenia  wniosku o uzasadnienie)

    Strona/uczestnik może złożyć wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia doręczonego postanowienia - w
terminie tygodniowym od daty otrzymania tego postanowienia. We wniosku tym należy wskazać, czy dotyczy on
całości  orzeczenia  lub  też  jedynie  poszczególnych rozstrzygnięć.  Od takiego  wniosku należy  także  uiścić  opłatę
sądową w kwocie 100 złotych. 


