Chrzanów, dnia 27 lipca 2016 r.
Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Wydział I Cywilny
Al. Henryka 23
32 – 500 Chrzanów [1]

Powódka:

Teodora Janiak, zam. ul. Magnolii 8, 32 – 500 Chrzanów, PESEL 55080812345

Pozwany:

Stefan Kozłowski, zam. ul. Magnolii 9, 32 – 500 Chrzanów

Sygn. akt:

I C 234/16 [2]
Wniosek powódki o uzupełnienie wyroku [3]

Wnoszę o uzupełnienie wyroku tut. Sądu z dnia 22 lipca 2016 r. o rozstrzygnięcie o żądaniu
pozwu w zakresie odsetek od zasądzonej kwoty 4000 zł tytułem odszkodowania za szkody wyrządzone
powódce przez pozwanego.
Uzasadnienie
W dniu 22 lipca 2016 r. na rozprawie tut. Sąd ogłosił wyrok zasądzający na rzecz powódki od
pozwanego kwotę 4 000 zł tytułem odszkodowania za wyrządzone szkody. Sąd jednakże nie
rozstrzygnął o żądaniu pozwu w zakresie zasądzenia odsetek od kwoty 4 000 zł od dnia wniesienia
pozwu do dnia zapłaty.
W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.
Teodora Janiak [4]
Załącznik: [5]
- odpis wniosku.

Objaśnienia:
[1] Właściwy do rozpoznania wniosku o uzupełnienie wyroku jest sąd, który wydał wyrok.
[2] W każdym piśmie procesowym w toku sprawy należy koniecznie podać sygnaturę (art. 126 § 2 1
k.p.c.).
Niniejsza publikacja stanowi wyłączną własność właściciela serwisu Jakprawnie.pl spółki Grupa Konsensus sp. z o.o.
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000506348 oraz podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.).

[3] Zgodnie z art. 351 k.p.c. strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy

doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie
wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie
zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był
zamieścić z urzędu. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 353 k.p.c. wniosek o sprostowanie,
uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka
zaskarżenia.
[4] Pismo procesowe powinno zawierać podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub
pełnomocnika. Podpis powinien być własnoręczny, odtworzony mechanicznie na piśmie procesowym
wzór podpisu nie spełnia wymogu przewidzianemu w art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c. Zgodnie z art. 126 § 5
k.p.c. pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem
elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Po dniu 1 lipca 2016 r. pismo procesowe wniesione za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP.
[5] Wniosek o uzupełnienie wyroku nie podlega opłacie, dlatego w tym przypadku nie dołączamy
dowodu uiszczenia opłaty.
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