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POSTANOWIENIE

Dnia 20 maja 2020 roku
Referendarz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie,
II Wydział Cywilny: Anna Kliś-Marciniak
po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie
przeciwko Grzegorzowi Kamińskiemu
o zapłatę
p o s t a n a w i a:
na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

POUCZENIE
1. Od doręczonego orzeczenia przysługuje prawo złożenia wniosku o uzasadnienie w terminie
tygodniowym od dnia doręczenia odpisu orzeczenia (art. 357 § 21 k.p.c.). Wniosek podlega opłacie stałej
w wysokości 100,00 zł (art. 25b ust. 1 u.k.s.c.). W przypadku zgłoszenia wniosku o sporządzenia
uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia opłata uiszczona od wniosku o uzasadnienie podlega zaliczeniu na
poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi (art. 25 ust. 1 i 2 u.k.s.c.).
2. Od doręczonego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego
(art. 39822 § 1 k.p.c.).
3. Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (art. 39822 § 2
k.p.c.).
4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego podlega opłacie sądowej (art. 3 ust. 2 pkt 8 lit. c u.k.s.c.),
5. 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. 39822 § 2 k.p.c.).
Skarga wniesiona po upływie terminu zostanie odrzucona,
6. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę termin upływa
następnego dnia roboczego (art. 115 k.c.).
7. 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.).
8. Pismo składa się do Sądu wraz z odpisem pisma i jego załączników dla pozostałych stron postępowania
(art. 128 § 1 k.p.c.).
9. 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.).

