Sąd R ejonowy dla W arszawy Pragi-Poludnie w W arszawie
VII W ydział Cywilny
ul. Terespolska 15A
03-813 W arszawa
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: 20 sierpnia 2018
Sygnatura akt: VII Ns 426/18
W odpow iedzi należy podać datę i sygn. akt

Następcy Prawni
Leokadii Siennicy,
Kazim iery Lendzion
i Jana W ikieł

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA
Sekretariat Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VII
Wydziału Cywilnego doręcza odpis postanowienia z dnia 3 sierpnia 2018 roku wraz
z uzasadnieniem.
Od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie.
Jednocześnie Sąd informuję, iż niniejsza sprawa jest kontynuacją sprawy
VII Ns 500/17.
Na zarządzenie sędziego
z up. Kierownika Sekretariatu
Kinga Wachowicz
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 wnosi się do Sądu O kręgowego W arszaw a Praga w W arszaw ie za pośrednictwem Sądu Rejonow ego dla W arszaw y
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. O ddanie pisma procesowego w urzędzie pocztowym je st równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje
złożenie pism a przez żołnierza w dowództwie jed n ostki 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 ja kie ustawa wiąże z wniesieniem
pisma procesowego do sądu.

