Warszawa, dnia 2 marca 2018 roku
Sąd R ejonowy dla W arszawy Pragi-Południe w W arszawie
VII Wydział Cywilny
ul. Terespolska 15A
03-813 W arszawa

Sygn. akt VII C 2122/16
(w odpowiedzi należy podać sygnaturę akt jw.)
Strona internetowa tut. Sądu
Pan
Kazim ierz Kwiatkowski
ul. Łukowska 58/16
03-114 Warszawa

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA
Sekretariat Sądu Rejonowego dla W arszaw y Pragi-Południe w W arszaw ie VII
W ydziału

Cywilnego

doręcza

odpis

postanowienia

z

dnia

13/02/2018

wraz

z

uzasadnieniem.
Od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie.

Na zarządzenie sędziego
z up. Kierownika Sekretariatu
Aleksandra Figiel
Pism o nie wym aga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003
r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów adm inistracji sądowej ( Dz. Urz. MS nr 5,
poz.22 z późn. zm .) jako właściwie zatwierdzone w sądowym system ie teleinform atycznym "

POUCZENIE
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na postanowienie kończące postępowanie stronom służy zażalenie.
2. Na inne postanowienie służy zażalenie tylko w wypadkach wyraźnie w ustawie wskazanych.
3. Zażalenie w nosi się do Sądu Okręgowego W arszaw a Praga w W arszaw ie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla W arszawy
Pragi- Południe w W arszawie.
4. Jeżeli ustawa nakazuje doręczenie odpisu postanowienia, term in do zażalenia liczy się od daty doręczenia. W ynosi on siedem
dni. Zażalenie w niesie po upływie term inu nie będzie przyjęte.
5. Jeżeli koniec term inu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy term in upływa dnia następnego.
6. Oddanie pism a procesowego w urzędzie pocztowym je st równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje
złożenie pism a przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, albo przez osobę pozbawioną wolności w adm inistracji zakładu
karnego oraz przez członka załogi polskiego statku m orskiego u kapitana statku.
7. Zażalenie wniesione po term inie Sąd odrzuci. Pism o odrzucone nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem
pisma procesowego do sądu.

Sygn. akt VII C 2122/16 upr.
POSTANOW IENIE
Dnia 13 lutego 2018 r.

Sąd Rejonowy dla W arszawy Pragi - Południe w W arszawie W ydział VII Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR M agdalena Biedrzycka
po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2018 roku w W arszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z pow ództw a Pow szechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w W arszawie
przeciw ko Kazimierzowi Kwiatkow skiem u
o zapłatę

postanawia:

/

,— v

umorzyć postępow anie w sprawie.

Użasadnien

A le k s a n d r a F igie:

Postanow ieniem z dnia 10 luty 2017 roku tut. Sąd zaw iesił postępow anie na podstaw ie art.
177 § 1 pkt 6 k.p.c. na skutek niew ykonania przez pełnom ocnika pow oda zarządzenia z dnia 26
w rześnia 2015 roku, w którym Sąd zobow iązał pełnom ocnika pow oda do w skazania aktualnego
adresu zam ieszkania pozwanego.
Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. sąd um arza postępow anie zaw ieszone na zgodny w niosek stron
lub na w niosek spadkobiercy, ja k rów nież z przyczyn wskazanych w art.. 177

§ 1 pkt 5 i pkt 6,

jeżeli wniosek o podjęcie postępow ania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanow ienia o
zawieszeniu.
Zważyć należy, iż do chwili obecnej nie w płynął od żadnej ze stron w niosek o podjęcie
zaw ieszonego postępow ania w niniejszej sprawie. Z uwagi na wpływ rocznego term inu, o którym
m owa w art. 182 § 1 k.p.c. postępow anie należało umorzyć.
W obec powyższego orzeczono ja k w sentencji.

V \

Na oryginale właściwe po
i Za zgodność

