Sygn. akt II Nc 338/19
POSTANOWIENIE
Dnia 23 maja 2019 roku
Referendarz sądowy Anna Kliś-Marciniak
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydziale
Cywilnym
po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2019 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamkniety z siedzibą w Warszawie
przeciwko Pawłowi Wiśniewskiemu
o zapłatę
postanawia:
1.na podstawie art. 5021 k.p.c. w zw. z art. 4971 § 3 k.p.c. uchylić nakaz zapłaty w
postępowaniu upominawczym wydany w dniu 20 lutego 2019 roku przez
Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w
Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt II Nc 338/19 w całości;
2. na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie
Zarządzeniem z dnia 13 marca 2019 roku wezwano pełnomocnika powoda do
wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego - w terminie 7 dni pod
rygorem uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania.
Korespondencja wraz ze zobowiązaniem kierowana do pełnomocnika powoda
została mu skutecznie doręczona w dniu 25 marca 2019 roku.
Do dnia dzisiejszego pełnomocnik powoda nie wykonał zobowiązania.
Referendarz Sądowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli na
skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda
w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na
ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda
innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
Nie wypełnienie zobowiązania przez powoda uniemożliwia nadanie dalszego
biegu sprawie.
Zgodnie z art. 4971 § 3 k.p.c. czynności w postępowaniu upominawczym może
wykonywać referendarz sądowy.
W myśl art. 362¹ k.p.c. do postanowień referendarza sądowego stosuje się
odpowiednio przepisy o postanowieniach sądu.
W związku z powyższym na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzeczono, jak
w sentencji postanowienia.

Zarządzenie:
1.Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi powoda bez pouczenia oraz
pozwanemu poprzez umieszczenie na stronie internetowej tut. Sądu na okres 1
miesiąca z pouczeniem o niezaskarżalności w zakresie pkt. 1 i o skardze na orzeczenie
referendarza w zakresie pkt. 2 postanowienia;
2. Po uprawomocnieniu postanowienia skierować sprawę do zawieszonych.

Warszawa, dnia 23 maja 2019 roku

