
 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 II Wydział Cywilny
ul. Płocka 9/11 B,  01-231 Warszawa

FAX (22) 571-56-87
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zamówienia akt na Czytelnię: Biuro Obsługi Interesanta 
Tel. (22) 571-56-72 Tel:  (22) 571-56-20
e-mail: kier2cywilny@mokotow.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów: Godziny przyjęć interesantów:
Pn. 8.30 - 17.45  Wt.-Pt. 8.30 - 15.30 Pn. 8.30 - 17.45  Wt. - Pt. 8.30 - 15.30

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOPIA / ORYGINAŁ

Pan
Zbigniew Sarata

ul. Lanciego 9B
02-792 Warszawa 

Data 1 sierpnia 2022 r. 
Sygn. akt II C 1827/22 upr
W odpowiedzi nale  ży podać datę i syg. akt  

DORĘCZENIE ODPISU ZARZĄDZENIA

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

odpis zapadłego poza rozprawą zarządzenia z dnia  r.
Zarządzenie jest niezaskarżalne

Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu

sekretarz sądowy Marlena Wróbel

„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. 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”.

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


Sygn. akt II C 1827/22 upr

ZARZĄDZENIE
z dnia 29 lipca 2022 r.

Przewodniczący  w  Sądzie  Rejonowym  dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydziale

II   Cywilnym - Sędzia Krystyna Dąbrowska

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2022 roku w Warszawie 

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie

przeciwko Zbigniewowi Sarata i Zofii Maciejewskiej-Sarata

o zapłatę

zarządza:

zarządzić wymianę przez strony pism procesowych i zobowiązać:

- pełnomocnika powoda do złożenia w terminie dwóch tygodni pisma przygotowawczego z

ustosunkowaniem się do sprzeciwu od nakazu zapłaty;

- pozwanych do złożenia pisma przygotowawczego z odpowiedzią na w/w pismo powoda w

terminie 2 tygodni od jego doręczenia.

Sędzia Krystyna Dąbrowska



Zarządzenie:
Odpis doręczyć pełnomocnikowi powoda bez pouczenia wraz z odpisem sprzeciwu od nakazu
zapłaty oraz pozwanym z pouczeniem o niezaskarżalności.

Sędzia Krystyna Dąbrowska


