
Sygn. akt: I Co 5983/22

POSTANOW IENIE

Dnia 17 listopada 2022 roku

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 

w I Wydziale Cywilnym: Małgorzata Szalacha 

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2022 roku w Warszawie 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela HORYZONT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie 

z udziałem dłużnika Tomasza Sucharda

ze skargi wierzyciela na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla 

Warszawy Pragi - Południe w Warszawie Krzysztofa Pietrzyka na czynność w postaci 

postanowienia z dnia 26 sierpnia 2022 w sprawie egzekuc

Wezwaniem z dnia 20 października 2022 roku pełnomocnik skarżącego został 

wezwany do uzupełnienia braków fiskalnych skargi poprzez uiszczenie brakującej opłaty od 

skargi w wysokości 50 zł -  w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka z przedmiotowym wezwaniem została doręczona pełnomocnikowi 

skarżącego w dniu 26 października 2022 roku. Termin na wykonanie zarządzenia upłynął 

zatem w dniu 2 listopada 2022 roku. Do chwili obecnej skarżący nie uzupełnił jej braków

Zgodnie z treścią art. 7673 § 1 k.p.c. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie 

przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również 

skargę, której braków nie uzupełniono w terminie. Stosownie do art. 759 § l 1 k.p.c. 

czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez referendarza sądowego.

W tym stanie rzeczy oraz w braku podstaw do zastosowania art. 759 § 2 k.p.c.,

UZASADNIENIE

postanawia:

odrzucić skargę.

fiskalnych.

referendarz sądowy na podstawie art. 7673 k.p.<

sentencji postanowienia.



Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w W arszawie 
I W ydział Cywilny 
ul. Terespolska 15A 
03-813 W arszawa
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: 24 listopada 2022
Sygnatura akt: I Co 5983/22
Svsn. SLPS: II LCo-SR 2109/22
Referent w sprawie:Referendarz sądowy Małgorzata Szałacha 
W odpowiedzi należy podać date i sygn. akt

STRONA INTERNETOWA TUT. SĄDU 1 MIESIĄC

Następcy prawni dłużnika 
Tomasz Sucharda

Dedala 3/43 
03-983 Warszawa

DORĘCZENIE  
odpisu orzeczenia referendarza sądowego

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I Wydział Cywilny doręcza Panu- 
jako dłużnik odpis postanowienia wydanego w dniu 17. 11.2022 roku w sprawie I Co 5983/22 .

zał. 1 odpis

P O U C Z E N I E
1. Od doręczonego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego (art. 398“ -  § 1 

k.p.c.).

2. Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego dla W arszawy Pragi-Południe w W arszawie (art. 3 9 8 --  § 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. 398^2 § 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 je st równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam 
skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, albo przez osobę pozbawioną 
wolności w adm inistracji 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 pism a i jego  załączników dla pozostałych stron postępowania (art. 128 
§ 1 k.p.c.).
8. Strony i ich przedstawiciele m aja obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swego zam ieszkania (art. 136 § 1 
k.c.). W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostaw ia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, 
chyba że nowy adres je s t sądowi znany (art. 136 § 2 k.p.c.).

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia M inistra 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.
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