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DO RĘCZENIE  
odpisu orzeczenia

Sąd Rejonowy dla W arszawy Pragi-Południe w W arszaw ie I W ydział Cywilny doręcza odpis 

postanow ienia z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie I Ns 255/21.

Na zarządzenie Sędziego 
z up. Kierownika Sekretariatu 

Małgorzata Kraśnicka

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji 
sądowej jako  właściwie zatw ierdzone w sądowym systemie teleinfonnatycznym.

P O U C Z E N I E
I. Zgodnie z art. 328. k.p.c.
§ I. Pisemne uzasadnienie orzeczenia sporządza się na wniosek strony o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszony 
w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia orzeczenia.
§ 2 . W przypadkach, gdy orzeczenia doręcza się z urzędu, termin, o którym mowa w § I, liczy się od dnia doręczenia 
orzeczenia.
§ 3. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w 
szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.
§ 4. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo 
wezwania.

II. Zgodnie z art. 369 § 1 i § 3 kpc apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie 
dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej odpisu orzeczenia z odpisem z uzasadnienia. Termin ten uważa się za 
zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji.

I I I .  Od kosztów przyznanych w orzeczenia, jeżeli nie wniesiono środka zaskarżenia przysługuje stosownie do art. 394 § 1 
pkt 6 kpc zażalenie do sądu drugiej instancji.
Zgodnie z art. 394 § 2 kpc termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z 
uzasadnieniem. Zgodnie z art. 357 §2^ orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy 
podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. 
Orzeczenia z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia 
postanowienia z uzasadnieniem.

W niosek o uzasadnienie podlega opłacie sądowej stałej w wysokości 100 zł (art. 25b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
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Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto 
mimo wezwania (art. 328 § 4 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c.).
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania, a w wypadku 
stron nie będących osobami fizycznymi - siedziby. Strona, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres 
oznaczonej skrytki pocztowej, ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu.
W razie zaniedbania powyższego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba, 
że nowy adres jest sądowi znany (art. 136 k.p.c).
Na każdym etapie postępowania strona może ustanowić pełnomocnika procesowego; brak jest obowiązkowego zastępstwa 
strony przez adwokata lub radcę prawnego.
Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a 
ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku 
zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak  również rodzice, małżonek, 
rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (art. 87 § 1 k.p.c.). 
Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również 
pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, 
obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa 
procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do 
tego upoważniona przez ten podmiot (art. 87 § 2 k.p.c.).
Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej swujej czynności procesowej złożyć pisemne pełnomocnictwo z podpisem 
mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa, a także inne dokumenty wykazujące jego umocowanie -  wszystkie te 
dokumenty wraz z odpisem dla strony przeciwnej (art. 89 § 1 k.p.c.).
Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach 
sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 1135^ § 1 k.p.c.).
Zakres umocowania osoby wskazanej jako pełnomocnik do doręczeń ogranicza się wyłącznie do odbioru pism 
procesowych.
W szelkie pisma procesowe muszą być sporządzane w języku polskim.
Składając pismo procesowe do sądu należy podać sygnaturę akt wskazaną w niniejszym piśmie.
Do pisma procesowego należy dołączyć jego  odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie 
osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym  odpisie każdego załącznika do akt 
sądowych (art. 128 § 1 k.p.c.).
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w 
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 165 § 2 k.p.c.). To 
samo dotyczy złożenia 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 § 3 k.p.c.). 
Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r. operatorem wyznaczonym do świadczenia 
usług powszechnych na lata 2015-2025 została wybrana Poczta Polska S.A.



Sygn. a k t I N s  255/21

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

Dnia 25 stycznia 2023 roku

Sąd Rejonowy dla W arszaw y Pragi -  Południe w W arszawie I W ydział Cyw ilny w składzie: 

Przewodniczący: sędzia Paweł Sławicki 

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2023 roku w W arszawie 

na posiedzeniu niejaw nym  

sprawy z urzędu

z udziałem  Prokuratora Prokuratury Rejonowej W arszawa -  Praga Południe w W arszawie, 

Natalii W olfram i Dom Developm ent Spółki Akcyjnej z siedzibą w  W arszawie 

o likwidację niepodjętego depozytu

382.208.33 zl (trzysta osiem dziesiąt dwa tysiące dwieście osiem  złotych, trzydzieści trzy 

grosze) wraz z odsetkam i od depozytu złożony do depozytu na podstaw ie postanow ienia Sądu 

Rejonowego dla W arszawy Pragi -  Południe w W arszawie z dnia 11 kwietnia 2011 roku, 

sygn. akt I Ns 492/11 przez przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

postanawia:

stw ierdzić likwidację niepodjętego depozytu w postaci środków  pieniężnych w kwocie




