Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Poludnie w Warszawie
I Wydział Cywilny
ul. Terespolska 15A
03-813 Warszawa
Sekretariat fax. (22) 50 91 560
Biuro Obsługi Interesantów tel 22 509 11 62
Czytelnia tel. 22 509 11 63
Godziny przyjęć interesantów wt. - pt. 8.30 - 15.30, pon. 8.30 - 18.00

Data: 15 lipca 2020
Sygnatura akt:l Ns 1404/13
W odpow iedzi należy podać dnte i sygn. akt

Następcy Prawni Michała Lasockiego
Strona Internetowa tut. Sądu

DORĘCZENIE
odpisu postanowienia
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Poludnie w Warszawie 1 Wydział Cywilny doręcza
odpis postanowienia wydanego w dniu 5 czerwca 2020 roku w sprawie I Ns 1404/13 wraz z

. . .

o

pouczeniem o niezaskarżalności i treścią art. ISzzs- ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (Dz. U. po/. 875). zakreślając termin 7 dni na złożenie stanowisk końcowych na
piśmie,
zał. 1 odpis.
Art. I5zzs2. Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości. sąd może zamknąć
rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub
uczestników postępowania stanowisk na piśmie.

N iniejsze pism o nie wymaga podpisu w łasnoręcznego na podstaw ie § 21 ust. 4 zarządzenia M inistra Sprawiedliwości /
19 czerwca 2019 r. w spraw ie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów adm inistracji
sądowej ja k o właściwie zatw ierdzone w sądowym system ie teleinform atycznym .
Na zarządzenie Sędziego
z up. K ierow nika Sekretariatu

Ewa Kołodziej uk

POSTANOWIENIE
Dnia 5 czerwca 2020 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Poludnie w Warszawie. 1 Wydział Cywilny
w składzie następującym: Przewodniczący: ASR Joanna Stanek
po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2020 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Barbary Lasockiej - Tatar
z udziałem Michała Lasockiego. Marka Boguckiego. Ireny Czubak. Alicji Grabkowskiej.
Grzegorza

Paczuskiego.

Mirosława

Paczuskiego,

Skarbu

Państwa

-

Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Celestynów, Skarbu Państwa
Prezydenta m.st. Warszawy
o ustanowienie służebności drogi koniecznej
postanawia:

na podstawie art. 15zzs2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz.
875) skierować sprawę do wydania orzeczenia na posiedzenie niejawne (bez udziału stron) na

