Sąd Okręgowy w Warszawie
X X Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Sygn. akt: X X GC 1208/18
Data: 14 października 2019 r.
W odpowiedzi należy podać sygn. akt

Pan
Leszek Zawadzki
ul. Żwirki i Wigury 11
05-123 Chotomów

DORĘCZENIE
Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy X X Wydział Gospodarczy doręcza Panu
jako stronie pozwanej odpis postanowienia wydanego w dniu 20.09.2019r., na posiedzeniu
niejawnym w sprawie X X GC 1208/18.
na zarządzenie sędziego
starszy sekretarz sądowy Ewa Pieńczuk

zal.: 1 odpis

POUCZENIE
Od doręczenia

orzeczenia służy

zażalenie

Zażalenie
Zażalenie wnosi się do Sądu Apelacyjnego z pośrednictwem Sądu, który wydal załączone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
od doręczenia postanowienia.
Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

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

Biuro Obsługi Interesantów
Godziny przyjęć interesantów:
Pn 8 - 18 ,
Wt-Pt 8 - 15 '
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Czytelnia akt
Godziny przyjęć interesantów:
Pn 8 - 17 , przy czym akta wydawane są do
godz. 17
Wt-Pt 8 - 15 przy czym akta wydawane są
do godz. 15
Tel: 22-440-07-27, 22-440-07-28
Email: boi.gosptrwarszawa.so.gov.pl
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Tel: 22-440-07-27, 22-440-07-28
Email: hoi.gosp'« wurszawa.so.uov.pl

Biuro Podawcze
Godziny przyjęć interesantów:
Pn 8 - 18 , Wt-Pt O8 - 15"
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00

30

ODPIS
Sygn. akt X X G C 1208/18

POSTANOWIENIE
Dnia 20 września 2019 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w składzie:
Przewodniczący:

SSO Urszula Dąbrowska

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
przeciwko Leszkowi Zawadzkiemu
o zapłatę
postanawia: zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

SSO Urszula Dąbrowska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 7 czerwca 2019 r. (k. 101) pełnomocnik powoda został
zobowiązany do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego z uwagi na to, że
pozwany zawiesił działalność gospodarczą prowadzona pod adresem wskazanym w pozwie i
nie jest nigdzie zameldowany na pobyt stały czy czasowy w terminie 14 dni pod rygorem
zawieszenia postępowania. Zarządzenie to zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w
dniu 19 lipca 2019 r. (k. 103 - zwrotne potwierdzenie odbioru). Do dnia dzisiejszego
zarządzenie to nie zostało jednak wykonane.
Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu,
jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w
wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie
1

numerów, o których mowa w art. 208 kpc, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń
nie można nadać sprawie dalszego biegu.
Mając to na uwadze Sąd postanowił, j.ak^ą ^s^epje.
Wywieszono na okres
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na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Warszawje* I
ul. Czerniakowska 100_
w terminie od
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Urszula Dąbrowska
Ja oryginale w ł a ś c i w e podpisy
Za zgodność z oryginałem świadczy
Warszawa dnia^Qj9 "JO- 1 *
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