Wywieszono na okres 1 miesiąca
na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego
w Warszawie w terminie od 16.09,2022r. do 16.10.2022r.

podpis/data

Sąd Okręgowy w Warszawie
XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa
Sygn. akt XXVII Cz 780/22
Sygn. akt: : II Nc 12875/19
Sygn. SLPS V LCz 5238/22
Data: 14 września 2022 roku
w odpowiedzi należy podać sygn, akt

Pan
Krzysztof Litka

DORĘCZENIE
ODPISU POSTANOWIENIA
Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy w załączeniu doręcza
Panu odpis postanowienia z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie XXVII Cz 780/22.

Z upoważnienia
Kierownika Sekretariatu
sekretarz sądowy Kamila Jankowska

POUCZENIE
Niniejsze orzeczenie jest prawomocne i nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy.
Uzasadnienie postanowienia zostanie sporządzone i doręczone o ile złożony zostanie wniosek o doręczenie uzasadnienia postanowienia w
terminie 7 dni od dat;' doręczenia sentencji orzeczenia.
Od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem składanych począwszy od dnia 21.08.2019 r. pobierana iest opłata sadowa w wysokości 100
zL(art. 25b ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłatę uiścić należy w e-znakach lub na konto Sądu w terminie7 dni.
Numer konta sądu:
Sąd Okręgowy w Warszawie
NBP 0/0 Warszawa
62 1010 0055 4003 0030 4400 0027
Zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu jest niedopuszczalne i podlega pozostawieniu w aktach sprawy bez żadnych dalszych
czynności. Za zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu uważa się: drugie i dalsze zażalenie wniesione przez tę samą stronę na to samo
postanowienie, a także zażalenie na postanowienie wydane w wyniku czynności wywołanych wniesieniem przez tę samą stronę wcześniejszego
zażalenia.
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 właściwie zatwierdzone w
sądowym systemie teleinformatycznym.
| Biuro Obsługi Interesantów
| Godziny przyjęć interesantów:
I Pn 8:30-18:00,
| W t-Pt8:30- 15:30

| Tei.22 440-50-00
| E-mail:boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

j Czytelnia akt
| Biuro Podawcze
| Godziny przyjęć interesantów:
j Godziny przyjęćinteresantów
j Pn 8:30-17:30, przy czym akta wydawane są | Pn 8:30-18:00,
| do godz. 17:00
| Wt-Pt 8:30 - 15:30
| Wt-Pt 8:30 - ! 5:30, przy czym akta wydawane są
j
| do godz. 15:00
|
j Tel. 22 440-50-00
|
j E-maii:boi.piocka@warsza\va.so,gov.pł
|

Sygn. akt XXVII Cz 780/22

POSTANOWIENIE
Dnia 16 sierpnia 2022 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:
Przewodniczący:

Sędzia Jan Bołonkowski

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2022 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Macieja Koniecznego
przeciwko Krzysztofowi Litka
o zapłatę
na skutek zażalenia powoda
na pkt 2 i 4 postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
z dnia 16 listopada 2021 r., sygn. akt II Nc 12875/19

postanawia:
oddalić zażalenie.

Na oryginała właściwe podpisy

