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Sygn. akt XXVI GNc 447/18

ODPIS

POSTANOWIENIE
Dnia 25 października 2018 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy
w składzie:
Przewodniczący - SSO Anna Kociołek
po rozpoznaniu 25 października 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
przeciwko Maciejowi Hałatkiewicz
o zapłatę
postanawia:
1. uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym z dnia 14 czerwca
2018 roku sygn. akt XXVI GNc 447/18;
2. na podstawie art. 177 par. 1 pkt 6 kpc zawiesić postępowanie w sprawie.

SSO Anna Kociołek

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał przeciwko
pozwanemu Maciejowi Hałatkiewicz nakaz zapłaty postępowaniu upominawczym.
Skuteczne doręczenie nakazu nie mogło nastąpić, gdyż, jak wynika z systemu Pesel
Sad pozwany nie jest nigdzie zameldowany.
Zarządzeniem z dnia 27 września 2018 roku wezwano pełnomocnika powoda do
wskazania w terminie 7 dni aktualnego adresu pozwanego lub wykazanie, że adres wskazany
w pozwie jest adresem aktualnym pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia
postępowania.
Odpis zarządzenia pełnomocnik powoda otrzymał w dniu 9 października 2018 roku i
w wyznaczonym terminie nie wykonał zarządzenia. Z uwagi na powyższe sąd uznał, że nie
jest znane miejsce pobytu pozwanego.
Zgodnie z art. 5021 § 1 k.p.c. w zw. z art. 499 par. 1 pkt 4 kpc. jeżeli doręczenie
nakazu zapłaty nie może nastąpić dlatego, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo
gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty,

a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności. Natomiast zgodnie z art. 177 par. 1 pkt
6 kpc sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli na skutek niewskazania w wyznaczonym
terminie adresu pozwanego nie można sprawie nadać dalszego biegu.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 4921 § 1 k.p.c. i art. 177 par. 1 pkt 6
kpc orzeczono jak w sentencji.

SSO Anna Kociołek
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