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Pan
Marek Witkowski
str. internet, tut. Sądu - 1 msc

DORĘCZENIE
odpisu orzeczenia referendarza sądowego
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I Wydział Cywilny doręcza Panujako dłużnik odpis postanowienia wydanego w dniu 15/09/2020 roku w sprawie I Co 1147/18.
zał. 1 odpis
POUCZENIE
I . Od doręczonego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego (art. 3 9 8 -- § 1
k.p.c.).
2. Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (art. 398-^ § 2 k.p.c.).
3. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego podlega opłacie sądowej (art. 3 ust. 2 pkt 8 lit. c u.k.s.c.),
4. Termin na wniesienie skargi wynosi tydzień. Jest liczony od daty doręczenia orzeczenia, a jeżeli zażądano
uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem(art. 3 9 8 -- § 2 k.p.c.). Skarga wniesiona
po upływie terminu zostanie odrzucona,
5. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę termin upływa następnego dnia
roboczego (art. 115 k.c.).
6. Oddanie pisma procesowego w urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam
skutek wywołuje złożenie 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.).
7. Pismo składa się do Sądu wraz z odpisem pisma i jego załączników dla pozostałych stron postępowania (art. 128
§ 1 k.p.c.).
8. Strony i ich przedstawiciele maja obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swego zamieszkania (art. 136 § 1
k.c.). W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia,
chyba że nowy adres jest sądowi znany (art. 136 § 2 k.p.c.).
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji
sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Na zarządzenie referendarza
z up. Kierownika Sekretariatu

Magdalena Witkowska

Sygn. akt: I Co 1147/18
POSTANOWIENIE
Dnia 15 września 2020 roku
Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
w I Wydziale Cywilnym: Małgorzata Szalacha
po rozpoznaniu w dniu 15 września 2020 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarb Państwa - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
z udziałem dłużnika Marka Witkowskiego
o wyjawienie majątku
postanawia:
na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. umorzyć postępowanie w sprawie.

UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 04 grudnia 2019 roku Referendarz sądowy w tut. Sądzie
postanowił na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zawiesić
postępowanie w niniejszej sprawie.
Referendarz Sądowy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 182 §1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn
wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został
zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.
Przepisy powyższe na zasadzie art. 13 § 2 k.p.c. stosuje się odpowiednio w
postępowaniu egzekucyjnym.
W świetle art. 471 k.p.c. Referendarz sądowy może wykonywać czynności w
postępowaniu cywilnym w przypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych
mu czynności referendarz sądowy ma, zależnie od rodzaju podejmowanej czynności, prawa i
obowiązki sądu albo przewodniczącego.
W myśl art. 759 k.p.c. § 1 i 11 czynności egzekucyjne są wykonywane przez
komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów. Czynności zastrzeżone dla
sądu mogą być wykonywane przez referendarza sądowego.
W niniejszej sprawie nie wpłynął wniosek o podjęcie postępowania w ciągu 3
miesięcy od dnia zawieszenia postępowania.
Wobec powyższego Referendarz sądowy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 182
§ 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

