
 
 

 

Warszawa, dn. 09.08.2004 r. 

 

Sąd Rejonowy w Radomiu 

V Wydział Gospodarczy 

 

 

 

POWÓD :      SEUSEX Sp. z o.o.  

                        ul.Smolna 6 

 Ząbki 

 

POZWANY: Stanisław Kozik 

Ul. Reymonta 33  

Radom 

 

Wartość przedmiotu 

sporu: 15.000 zł. 

       POZEW  

w postępowaniu nakazowym 

 

W imieniu powoda, pełnomocnictwo w załączeniu, wnoszę o: 

 

(A) orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany zobowiązany jest zapłacić powodowi 

kwotę: 15.000 zł. (piętnaście tysięcy złotych) wraz z odsetkami w wysokości 

ustawowej liczonymi od dnia 26.09.2007 r. do dnia zapłaty, wraz z kosztami 

procesu,  

 

(B) w razie uznania, iż brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu 

nakazowym - o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym; 

 

(C) w razie skierowania sprawy do trybu zwykłego - o uwzględnienie następujących 

wniosków powoda:  

Zasądzenie od pozwanego kwoty: 15.000 zł. (piętnaście tysięcy złotych) wraz z 

odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od dnia 26.09.2007 r. do dnia 

zapłaty, wraz z kosztami procesu,  
 

2) rozpoznanie sprawy podczas nieobecności powoda. 

 

 

 

     UZASADNIENIE 

 

Powód, SEUSEX Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, przyjął i zrealizował zamówienie na zakup 

profesjonalnej spalinowej kosiarki do trawy, wraz z wyposażeniem od pozwanego, 

Stanisława Kozika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Trawex, za którą w 

dniu 11.09.2007 r. powód wystawił fakturę VAT nr F/000978/09/07. Faktura została 

podpisana pozwanego. Wartość zamówienia wyniosła 15.000 zł brutto. 

 



 
 

DOWÓD: zaakceptowana przez pozwanego faktura VAT nr F/000978/09/07 

Odpis z KRS powoda 

Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej dotyczące pozwanego 

 

Należność, na którą opiewa faktura, mimo upływu terminu płatności nie została zapłacona. 

Powód wezwał więc pozwanego do zapłaty kwoty 15.000 zł. 

 

DOWÓD: ostateczne wezwanie do zapłaty z dnia 21.10.2007 r. wraz z potwierdzeniem                      

nadania listem poleconym.                                       

   

Wezwanie pozostało bezskuteczne. Pozwany do dnia dzisiejszego uchyla się od dokonania 

płatności. 

 

DOWÓD: pismo pozwanego z dnia 22.06.2004 r. 

 

 

Z uwagi na fakt, iż podpisana przez pozwanego faktura, stanowi w świetle art. 485 §1 ust 2 

kpc. Zaakceptowany przez dłużnika rachunek. wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w 

postępowaniu nakazowym. 

 

 

 

Załączniki 

- ww. dokumenty 

- odpis pozwu wraz z załącznikami  

-  odpis z KRS powoda 

- zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej pozwanego. 

- Dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 188 zł (1/4 wpisu stosunkowego).  
 


