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P O S T A N O W I E N I E

Dnia 26 lipca 2022 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Poludnie w Warszawie I Wydział Cywilny 
w składzie następującym:

Przewodniczący: asesor sądowy Nikola Strzelczyk 
po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2022 roku w Warszawie 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela W spólnoty Mieszkaniowej N ieruchom ości przy ul. 
Rozłuckiej 5 w Warszawie prowadzonej przez Kom ornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla 
Warszawy Pragi-Po ludnie w Warszawie M ałgorzatę Pluskotę pod sygn. akt K m  1381 /1 4  
z udziałem dłużnika Krystyny Żukowskiej
na skutek skargi wierzyciela na czynność Kom ornika Sądowego w postaci postanowienia z dnia 2 
grudnia 2021 r. o um orzeniu postępowania
w przedmiocie zażalenia wierzyciela na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 8 kwietnia 2022 
roku

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uchylić postanowienie Kom ornika Sądowego 
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Małgorzaty Pluskoty z dnia 2 
grudnia 2021 roku, sygn. akt Km  1381 /1 4.

postanawia:



Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie 
I Wydział Cywilny 
ul. Terespolska 15A 
03-813 Warszawa
Biuro Obsługi Interesantów tel. 22 509 11 62, e-mail: boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl 
Czytelnia tel. 22 509 11 63

Godziny przyjęć interesantów wt. - pt. 8.30 - 15.30, pon. 8.30 - 18.00

Data: 26 lipca 2022 
Sygnatura akt:I Cz 44/22 p-I 
Sygnatura SLPS:
Referent w sprawie: ASR Nikola Strzelczyk 
W odpow iedzi należy podać datę i sygn. akt

Pani
Krystyna Żukowska
następcy prawni strona internetowa 1 miesiąc 
Orzeczenie z dnia 26/07/2022roku

DORĘCZENIE ODPISU ORZECZENIA

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie doręcza Pani odpis 

zapadłego poza rozprawą orzeczenia z dnia 26/07/2022 roku.

Na niniejsze orzeczenie zażalenie nie przysługuje.

Art. 357 §21 Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia ( ...)  tylko na żądanie 

strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem 

doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z 

uzasadnieniem.

Art. 397 § 2. W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd uzasadnia z urzędu postanowienie 

kończące to postępowanie. W sprawach, w których zażalenie oddalono lub zmieniono zaskarżone 

postanowienie, pisemne uzasadnienie sporządza się tylko wówczas, gdy strona zgłosiła wniosek o 

doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.

Wniosek podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł (art. 25b ust. 1 u.k.s.c.).

N a zarządzenie sędziego  

z up.Kierownika Sekretariatu 

sekretarz sądowy Karolina Poczobut

N iniejsze pism o nie wymaga podpisu w łasnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra 
Spraw iedliwości z dnia 19 czerw ca 2019  r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz 
innych działów  administracji sądowej jako w łaściw ie zatwierdzone w sądowym system ie teleinformatycznym.
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