Sąd Okręgowy w Rzeszowie
VI Wydział Gospodarczy
PI. Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów
www.rzeszow.so.gov.pl

fax. 17 87 56 216

email: gos@rzeszow.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów tel. 17 87-56-300 (207, 222, 444)
email: boi(S>rzeszow.so.gov.pl

Data: 5 lutego 2021 r.
Sygn. akt: VI GNc 347/20
Pani
Małgorzata Szeliga-Mączka
ul. Piłsudskiego 18
37-530 Sieniawa
DORĘCZENIE odpisu postanowienia z dnia 3.02.2021r.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie doręcza odpis postanowienia w sprawie z powództwa
EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
z/s w Warszawie przeciwko Rafałowi Mączka, Małgorzacie Szeliga-Mączka - o zapłatę.
zał. 1 odpis.

Z polecenia Sędziego
protokolant sądowy Agnieszka Kozłowska
„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”.

POUCZENIE
Na powyższe postanowienie służy zażalenie, które składa się w ten sposób, że:
Należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie bezpośrednio do Sądu Okręgowego w
Rzeszowie, albo za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej w terminie tygodniowym od dnia
otrzymania postanowienia.
W wniosku o uzasadnienie należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości
postanowienia, czyjego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.
Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia
doręczenia tego postanowienia pobiera się opłatę stała w kwocie 100 zł.
Od doręczonego postanowienia z uzasadnieniem może Pan wnieść zażalenie do Sądu
Apelacyjnego w Rzeszowie składając je bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, albo za
pośrednictwem polskiej placówki pocztowej w terminie tygodniowym od dnia otrzymania
postanowienia z uzasadnieniem.
Nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Biuro Obsługi Interesantów:
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek - piątek 7.30-15.30

Biuro podawcze:
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

Kasa:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek - piątek 8.00-15.00

Sygn. akt VI GNc 347/20

POSTANOWIENIE

Dnia 3 lutego 2021 r.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia Marta Zalewska
Protokolant:

Agnieszka Kozłowska

po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2021 r. w Rzeszowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa: EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany
Fundusz Sekurytyzacyjny z/s w Warszawie
przeciwko: Rafałowi Mączka, Małgorzacie Szeliga-Mączka
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie na podstawie art. 177§ 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 139'§2 kpc.

Agnieszka Kozłowska

