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Data: 2 sierpnia 2021 r.
Sygn. akt: VI GNc 57/21

Pani Katarzyna Płaza
F.H.U. Kaszmir
ul. Przemysłowa 12
39-451 Skopanie
DORĘCZENIE odpisu postanowienia z dnia 30 lipca 2021 r.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie doręcza odpis postanowienia w sprawie z powództwa
mBank S.A w Warszawie przeciwko Katarzynie Płazie F.H.U. Kaszmir - o zapłatę.

zał. 1 odpis.
Z polecenia Sędziego
st.sekr.sądowy Małgorzata Zawiło
„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
Postanowienie / zarządzenie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy,
gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie 1 tygodnia od dnia
doręczenia postanowienia / zarządzenia.
Wniosek o pisemne uzasadnienie można złożyć bezpośrednio do Sądu Okręgowego
w Rzeszowie, albo za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej w terminie tygodniowym od dnia
otrzymania postanowienia/zarządzenia.
We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości
postanowienia/zarządzenia, czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim
rozstrzygnięć.
Od wniosku o doręczenie postanowienia / zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego
w terminie tygodnia od dnia doręczenia tego postanowienia czy zarządzenia pobiera się opłatę stałą
w kwocie 100 zł.

Od doręczonego postanowienia z uzasadnieniem może Pan/Pani 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 / zarządzenia z uzasadnieniem.
Nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Godziny przyjęć interesantów
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

Czytelnia Akt:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek - piątek 8.00-15.00

Sygn. akt VI GNc 57/21
POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2021 roku.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia Marcin Zimak
Protokolant:
st. sekr. sądowy Małgorzata Zawiło
po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2021 roku w Rzeszowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa: mBank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
przeciwko:
Katarzynie Płaza
o zapłatę

na zasadzie art. 1391 § 2 kp.c. w zw. z art. 177 § 1 pkt 6) kp.c. w oparciu o art. 1781 kp.c.
postanawia:

zawiesić postępowanie.
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Na oryginale właściwe podpisy
Za zgodność

orzulc

