STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Sąd Rejonowy w Wadowicach
34-100 Wadowice
ul. Żwirki i Wigury 9

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta
udziela podstawowych informacji interesantom – telefonicznie
pod numerem infolinii:

801 800 122
(dla telefonów stacjonarnych), lub pod numerem:

12 286 32 83
(dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta czynne jest i udziela informacji:
w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00 oraz
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00

Biuro Obsługi Interesanta / Czytelnia akt
Sądu Rejonowego w Wadowicach
STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

ul. Żwirki i Wigury 9
34-100 Wadowice
e-mail: boi@wadowice.sr.gov.pl

W celu umówienia terminu zapoznania się z aktami
w czytelni prosimy dzwonić pod numer telefonu
(33) 87 57 047
lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza.

Formularz kontaktowy
(Ze względów technicznych formularz chwilowo nie działa)

Dziennik podawczy
Sądu Rejonowego w Wadowicach
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
Telefon: (33) 875-70-00
email: administracja@wadowice.sr.gov.pl
Fax: (33) 823-33-45

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Informacje w sprawie dokonania wpisu
w księdze wieczystej

Telefon: (33) 875-70-50

Informacje w sprawie uzyskania odpisu z księgi wieczystej

Telefon: (33) 875-70-54
STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

Godziny urzędowania Sądu:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Przyjmowanie interesantów przez sekretariaty sądowe
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00

W poniedziałki kierownicy sekretariatów przyjmują
w godzinach od 9.00 do 18.00

Kasa
Sądu Rejonowego w Wadowicach

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00

W każdy ostatni dzień roboczy miesiąca kasa sądu czynna do godz. 13.00

Komunikat
Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r.
Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom
obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu
i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki
opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.
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