Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Poludnie w Warszawie
V II W ydział Cywilny
ul. Terespolska 15A
03-813 Warszawa
Sekretariat fax. (22) 50 91 761
Biuro O bsługi Interesantów tel. 22 509 11 62
C zytelnia tel. 22 509 11 63
G odziny przyjęć interesantów wt. - pt. 8.30 - 15.30, pon. 8.30 - 18.00

Data: 22 października 2018
Sygnatura akt: V II Ns 299/18
W odpow iedzi należy podać date i sygn. akt

Strona internetowa tut. Sądu 1 msc.
Pan
Konrad Kucharski

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA
Sekretariat Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie VII
Wydział Cywilny doręcza Pani odpis zapadłego poza rozprawą postanowienia z dnia 12
października 2018 roku.

Na zarządzenie Referendarza
z up. Kierownika Sekretariatu
Paulina Wasielewska

Pismo nie wymaga 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 administracji sądowej ( Dz. Urz. MS nr 5, poz.22 z późn. zm.) jako właściwie
zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Sygn. akt VII Ns 299/18

POSTANOWIENIE
Dnia 12 października 2018 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Wydział VII Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Piotr Słobodzian
po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Hanny Guzikowskiej
z udziałem Konrada Kucharskiego i Pawła Piotra Kucharskiego
o stwierdzenie nabycia spadku
postanawia:
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw- z art. 13 § 2 k.p.c. zawiesić postępowanie
w sprawie.

Zarządzeniem z dnia 13 lipca 2018 roku Sąd zobowiązał pełnomocnika wnioskodawcy
do wskazania w terminie 21 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania, aktualnych adresów
zamieszkania

uczestników

Konrada

Kucharskiego

i

Pawła

Kucharskiego,

bowiem

korespondencja skierowana do uczestników na adresy wskazane we wniosku została
zwrócona, jako nie podjęta w terminie, a z danych z bazy PESEL-SAD wynika, iż obaj
uczestnicy zostali wymeldowani spod adresów wskazanych we wniosku i żaden z nich nie
posiada obecnie stałego ani czasowego meldunku.
Powyższe zarządzenie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi wnioskodawcy w
dniu 31 lipca 2018 roku. Termin do wykonania zobowiązania upływał zatem w dniu 21
sierpnia 2018 roku.
W dniu 4 września 2018 roku pełnomocnik wnioskodawcy złożył pismo, w którym
wskazał, iż zwrócił się do Centrum Personalizacji Dokumentów WSWIA o udostępnienie

adresów uczestników, jednak nie otrzymał dotychczas odpowiedzi, w związku z czym wniósł
o przedłużenie terminu do wykonania zobowiązania Sądu o kolejne 30 dni.
Do chwili wydania niniejszego postanowienia, pełnomocnik wnioskodawczyni nie
wykonał zobowiązania Sądu i nie wskazał adresów uczestników postępowania, ani nie zgłosił
żadnych wniosków w sprawie.
Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na
skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda
w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych
zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Przepis ten znajduje odpowiednie
zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym poprzez art. 13 § 2 k.p.c.
Tym samym, wobec nie wykonania zobowiązania, a w konsekwencji niemożności
nadania sprawie dalszego biegu, Sąd zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6
k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

p.o. PROTOKOLANTA

---- P a u lin a F o te k

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
VII Wydział Cywilny
ul. Terespolska 15A
03-813 Warszawa
Sekretariat fax. (22) 50 91 761
Biuro O bsługi Interesantów tel. 22 509 1 1 62
C zytelnia tel. 22 509 11 63
G odziny przyjęć interesantów wt. - pt. 8.30 - 15.30, pon. 8.30 - 18.00

Data: 22 października 2018
Sygnatura akt: VII Ns 299/18
W odpow iedzi należy podać date i sygn. akt

Strona internetowa tut. Sądu 1 msc.
Pan
Paweł Kucharski

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA
Sekretariat Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie VII
Wydział Cywilny doręcza Pani odpis zapadłego poza rozprawą postanowienia z dnia 12
października 2018 roku.

Na zarządzenie Referendarza
z up. Kierownika Sekretariatu
Paulina Wasielewska

Pismo nie wymaga 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 administracji sądowej ( Dz. Urz. MS nr 5, poz.22 zpóżn. zm.) jako właściwie
zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Sygn. akt VII Ns 299/18

POSTANOWIENIE
Dnia 12 października 2018 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Wydział VII Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Piotr Słobodzian
po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Hanny Guzikowskiej
z udziałem Konrada Kucharskiego i Pawła Piotra Kucharskiego
o stwierdzenie nabycia spadku
postanawia:
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w- zw ^z art. 13 § 2 k.p.c. zawiesić postępowanie
w sprawie.

p.o.. PROTOKOLAN

Uzasadnienie
Zarządzeniem z dnia 13 lipca 2018 roku Sąd zobowiązał pełnomocnika wnioskodawcy
do wskazania w terminie 21 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania, aktualnych adresów
zamieszkania

uczestników

Konrada

Kucharskiego

i

Pawła

Kucharskiego,

bowiem

korespondencja skierowana do uczestników na adresy wskazane we wniosku została
zwrócona, jako nie podjęta w terminie, a z danych z bazy PESEL-SAD wynika, iż obaj
uczestnicy zostali wymeldowani spod adresów wskazanych we wniosku i żaden z nich nie
posiada obecnie stałego ani czasowego meldunku.
Powyższe zarządzenie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi wnioskodawcy w
dniu 31 lipca 2018 roku. Termin do wykonania zobowiązania upływał zatem w dniu 21
sierpnia 2018 roku.
W dniu 4 września 2018 roku pełnomocnik wnioskodawcy złożył pismo, w którym
wskazał, iż zwrócił się do Centrum Personalizacji Dokumentów WSWIA o udostępnienie

adresów uczestników, jednak nie otrzymał dotychczas odpowiedzi, w związku z czym wniósł
o przedłużenie terminu do wykonania zobowiązania Sądu o kolejne 30 dni.
Do chwili wydania niniejszego postanowienia, pełnomocnik wnioskodawczym nie
wykonał zobowiązania Sądu i nie wskazał adresów uczestników postępowania, ani nie zgłosił
żadnych wniosków w sprawie.
Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na
skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda
w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych
zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Przepis ten znajduje odpowiednie
zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym poprzez art. 13 § 2 k.p.c.
Tym samym, wobec nie wykonania zobowiązania, a w konsekwencji niemożności
nadania sprawie dalszego biegu, Sąd zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6
k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

p.o. PROTOKOL.A,
P a u lin a Foteli

Sygn. akt VII Ns 299/18

POSTANOWIENIE
Dnia 12 października 2018 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Wydział VII Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Piotr Słobodzian
po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Hanny Guzikowskiej
z udziałem Konrada Kucharskiego i Pawła Piotra Kucharskiego
o stwierdzenie nabycia spadku
postanawia:
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c... w. zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zawiesić postępowanie
w sprawie.
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Zarządzeniem z dnia 13 lipca 2018 roku Sąd zobowiązał pełnomocnika wnioskodawcy
do wskazania w terminie 21 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania, aktualnych adresów
zamieszkania

uczestników

Konrada

Kucharskiego

i

Pawła

Kucharskiego,

bowiem

korespondencja skierowana do uczestników na adresy wskazane we wniosku została
zwrócona, jako nie podjęta w terminie, a z danych z bazy PESEL-SAD wynika, iż obaj
uczestnicy zostali wymeldowani spod adresów wskazanych we wniosku i żaden z nich nie
posiada obecnie stałego ani czasowego meldunku.
Powyższe zarządzenie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi wnioskodawcy w
dniu 31 lipca 2018 roku. Termin do wykonania zobowiązania upływał zatem w dniu 21
sierpnia 2018 roku.
W dniu 4 września 2018 roku pełnomocnik wnioskodawcy złożył pismo, w którym
wskazał, iż zwrócił się do Centrum Personalizacji Dokumentów WSWIA o udostępnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
VII Wydział Cywilny
ul. Terespolska I5A
03-813 Warszawa
Sekretariat fax. (22) 50 91 761
B iuro O bsługi Interesantów tel. 22 509 11 62
C zytelnia tel. 22 509 1 1 63
G odziny przyjęć interesantów wt. - pt. 8.30 - 15.30, pon. 8.30 - 18.00

Data: 22 października 2018
Sygnatura akt: VII Ns 299/18
W odpow iedzi należy podać datę i sygn. akt

Strona internetowa tut. Sądu 1 msc.
Pani
Barbara Pronobis

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA
Sekretariat Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie VII
Wydział Cywilny doręcza Pani odpis zapadłego poza rozprawą postanowienia z dnia 12
października 2018 roku.

Na zarządzenie Referendarza
z up. Kierownika Sekretariatu
Paulina Wasielewska

Pismo nie wymaga 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 administracji sądowej ( Dz. Urz. MS nr 5, poz.22 zpóźn. zm.) jako właściwie
zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

adresów uczestników, jednak nie otrzymał dotychczas odpowiedzi, w związku z czym wniósł
o przedłużenie terminu do wykonania zobowiązania Sądu o kolejne 30 dni.
Do chwili wydania niniejszego postanowienia, pełnomocnik wnioskodawczyni nie
wykonał zobowiązania Sądu i nie wskazał adresów uczestników postępowania, ani nie zgłosił
żadnych wniosków w sprawie.
Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na
skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda
w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych
zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Przepis ten znajduje odpowiednie
zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym poprzez art. 13 § 2 k.p.c.
Tym samym, wobec nie wykonania zobowiązania, a w konsekwencji niemożności
nadania sprawie dalszego biegu, Sąd zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6
k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
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