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DORĘCZENIE
odpisu postanowienia
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I Wydział Cywilny doręcza
P anu-jako

odpis postanowienia wydanego w dniu 13 czerwca 2019 roku w sprawie I Ns

280/09.
zał. 1 odpis.
POUCZENIE
1.
Zażalenie do sądu II instancji przysługuje na postanowienie sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie, ii
ponadto na postanowienia sądu I instancji i zarządzenia przewodniczącego wymienione w art. 394 § 1 k.p.c. (art. 394 §
k.p.c.).
2. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie żądała
w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia (art. 394
§ 2 k.p.c.).
3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przypisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie
zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze
wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów (art. 394 § 3 k.p.c.).
4.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe
usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do
sądu.. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę
pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u
kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.).
Niniejsze 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 oraz
innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
Na zarządzenie Sędziego
z up. Kierownika Sekretariatu

Ewa Kołodziej uk

Sygn. akt I Ns 280/09

P OSTANOWIENIE
Dnia 13 czerwca 2019 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I Wydział Cywilny
w składzie następującym: Przewodniczący: ASR Joanna Stanek
po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Andrzeja Jakubiaka
z udziałem Jadwigi Czemiszewskiej, Kazimiery Domańskiej, Jerzego Pawlaka,
o dział spadku i podział majątku wspólnego
postanawia:
1. podjąć postępowanie w sprawie z udziałem Bożeny Pawlak - następcy prawnego
Jerzego Pawlaka;
2. na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.^IźW?'ż/qar^-Nl 3 § 2 k.p.c. zawiesić postępowanie
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roku) oraz śmierć uczestniczki Kg(zimię3^3jC^afiskig| (zm. 31.03.2019 roku).
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Zgodnie z art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd zawiesza postfp^WSn&rtziąjr^ędu w razie
śmierci strony.
Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2
k.p.c. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

