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Zamówienia akt na Czytelnię: Biuro Obsługi Interesanta 
Tel. (22) 501-97-07 Tel: (22) 501-97-20
      (22) 501-98-89       (22) 501-97-21
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Data 20 czerwca 2022 r.
Sygn. akt. I C 350/21 upr
W odpowiedzi nale  ży podać datę i sygn. akt  

Pan
Zbigniew Sarata

ul. Lanciego 9B
02-792 Warszawa 

WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW FORMALNYCH PISMA
PROCESOWEGO 

I UISZCZENIA KOSZTÓW SĄDOWYCH

Sekretariat I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa
w sprawie  z  powództwa  Spółdzielni  Mieszkaniowej  "Przy  Metrze"  w  Warszawie
przeciwko  Zofii Maciejewskiej-Sarata i Zbigniewowi Sarata wzywa Pana w imieniu
własnymi  i  jako  pełnomocnika  Zofii  Maciejewskiej-Sarata  do  usunięcia  braków
formalnych złożonej skargi na orzeczenie Referendarza sądowego poprzez:

a) Precyzyjne  wskazanie  orzeczenia  Referendarza  sądowego,  które  zaskarża

skargą złożoną w dniu 29 kwietnia 2022r. (data stempla pocztowego), 

b) Złożenie 1 odpisu skargi wniesionej w piśmie z dnia 29 kwietia 2022r. 

- w terminie tygodnia od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu
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 postępowania 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.

POUCZENIE

Termin tygodniowy liczy się od daty doręczenia pisma sądu wzywającego do usunięcia braków pisma.
Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy termin upływa dnia następnego.
Oddanie pisma w urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma
przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, albo przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego
obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

 

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

