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DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA
Sekretariat Sadu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w W arszawie VII
Wydziału

Cywilnego

doręcza

odpis

postanowienia

z

dnia

24/01/2019

wraz

z

uzasadnieniem.
Od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie.

Na zarządzenie sędziego
z up. Kierownika Sekretariatu
protokolant Paulina Fotek
Pism o nie w ym aga podpisu w łasnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia M inistra 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 w łaściw ie 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 w yraźnie w ustawie wskazanych.
3. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego 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 wniesie 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 pisma procesowego w urzędzie pocztowym je s t równoznaczne z w niesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje
złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, albo przez osobę pozbawioną w olności w adm inistracji zakładu
karnego oraz przez członka załogi polskiego statku m orskiego u kapitana statku.
7. Zażalenie w niesione po term inie Sąd odrzuci. Pism o odrzucone nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem
pism a procesowego do sądu.

Sygn. akt VII Co 1162/16
POSTANOWIENIE

Dnia 24 stycznia 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VII Wydział Cywilny w składzie
następującym:
Przewodniczący: SSR Katarzyna Cieśniarska
po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Komornika Sądowego Krzysztofa Kokoszko,
z udziałem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i dłużnika Tomasza Koblaka
o wyjawienie majątku

postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie.

UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
Do dnia dzisiejszego sprawie nie można nadać dalszego biegu, albowiem
wnioskodawca nadal nie wskazał aktualnego adresu miejsca zamieszkania dłużnika.
Zgodnie z treścią art. 182 § 1 zd. 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone na
zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w
art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu
roku od daty postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze fakt, iż od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania upłynął
rok, zaś w tym terminie nie zgłoszono skutecznie wniosku o podjęcie zawieszonego
postępowania, o umorzeniu postępowania należało orzec na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. w
zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

*/N a oryginale właściwe podpisy

&Za zgodność
PROTOKOLANT SĄDOWY

Paulina Fotek

