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Sąd Okręgowy w Warszawie
X X V I Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Sygn. akt: X X V I GC 1003/16
Data: 9 maja 2017 r.
w odpowiedzi należy podać sygn. akt

Pani
Ewa Mędrzejewska
ul. Podskarbińska 49
03-829 Warszawa

DORĘCZENIE
Sąd Okręgowy w Warszawie X X V I Wydział Gospodarczy doręcza Pani, jako stronie odpis
postanowienia z uzasadnieniem, wydanego w dniu 9/05/2017na posiedzeniu niejawnym w
sprawie z powództwa
Andrzeja Kożuchowskiego Format Przedsiębiorstwo PoligraficznoWydawnicze Produkcyjno-Usługowe przeciwko
Ewie Mędrzejewskiej,
Wojciechowi
Mędrzejewskiemu.
zal: .../... odpis
na zarządzenie sędziego
st.sekr.sądowy Katarzyna Rejzner

POUCZENIE
Od niniejszego orzeczenia służy zażalenie
Zażalenie
Zażalenie wnosi się do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu, który wydal załączone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od
doręczenia postanowienia.
Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sadu.

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 zatwierdzone w
sądowym systemie teleinformatycznym.

Biuro Obsługi Interesantów
Godziny przyjęć interesantów:
Pn8'"-18"°, Wt-Pt8 "- 15
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Czytelnia akt
Godziny przyjęć interesantów:
Pn 8"' - 17'", przy czym akta wydawane są
do godziny 17"°
Wt-Pt 8 " - 15'", przy czym akta wydawane
są do godziny 15°"
Tel. 22 440 -07-27, 22-440-07-28
Email: boi.eosp «vvar.szawa.so.20v.pl
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Tel. 22 440 -07-27. 22-440-07-28
Email: boi.aospWwarszawa.so.20v.pl

Biuro Podawcze
Godziny przyjęć interesantów:
Pn 8 - 18"", Wt-Pt 8 - 15"'
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Sygn. akt X X V I G C 1003/16
Dnia 9 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie X X V I Wydział Gospodarczy
w składzie:
Przewodniczący - sędzia Agnieszka Owczarewicz
po rozpoznaniu 9 maja 2017 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Andrzeja Kożuchowskiego
przeciwko Ewie Mędrzejewskiej, Wojciechowi Mędrzejewskiemu
o zapłatę
postanawia:
1. oddalić wniosek o wydłużenie terminu do wskazania adresu zamieszkania pozwanej Ewy
Mędrzejewskiej;
2. zawiesić postępowanie w sprawie w stosunku do pozwanej Ewy Mędrzejewskiej na
podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Agnieszka Owczarewicz
UZASADNIENIE
Ze względu na brak możliwości doręczenia pozwanej Ewie Mędrzejewskiej odpisu
pozwu wraz z załącznikami powód został wezwany do wskazania adresu pozwanego w
terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zawieszenia postępowania.
Odpis zarządzenia doręczono pełnomocnikowi powoda 4 kwietnia 2017 r. (k.l 16).
W zakreślonym przez sąd terminie, powód nie wskazał adresu strony pozwanej,
wnosząc o przedłużenie terminu do wskazania adresu.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje.
Zgodnie z 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 niewykonania przez powoda innych
zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu."

Zgodnie z ustaleniami tutejszego sadu, pozwana została wykreślona z CEDIG oraz,
jak

wynika

z

bazy

PESEL

SAD, aktualnie

nie

posiada

adresu

zameldowania

w Rzeczpospolitej Polskiej a adres zamieszkania nie został ujawniony. Z tego powodu
wniosek powoda o przedłużenie terminu do wskazania adresu pozwanej podlegał oddaleniu,
gdyż czynności podjęte przez powoda nie rokują na pozyskanie adresu pozwanej, nawet
w terminie wydłużonym o kolejne 21 dni. Należy podkreślić, że na wyraźny wniosek strony
powodowej, termin rozprawy został wyznaczony na 31 maja 2017 r., a wobec braku
możliwości skutecznego wezwania pozwanej, brak zawieszenia postępowania w stosunku do
Ewy

Mędrzejewskiej,

skutkowałby

nieuzasadnionym

wstrzymywaniem postępowania

i mógłby prowadzić do przewlekłości postępowania.
Z powyższych względów należało zawiesić postępowanie w sprawie.

