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@rzeszow.so.gov.pl

Dnia 2 sierpnia 2021 r.
Sygn. akt VI Gz 160/21 (V GC 109/21)

Pan
Adam Szajna
ul. Wrzosowa 62
35-604 Rzeszów

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy doręcza odpis postanowienia z
dnia 30.07.2021 r. w sprawie z powództwa RS-DRUK sp. z o.o. w Rzeszowie przeciwko
Adamowi Szajna - o zapłatę.
zał. 1 odpis

Z polecenia Sędziego
protokolant Anna Kotowska

„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 przedmiotowe postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Jednocześnie Sąd informuje, iż wnoszenie kolejnych środków zaskarżenia będzie skutkowało
pozostawieniem ich w aktach sprawy bez nadania im dalszego biegu.
Od doręczonego postanowienia może Pan wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
składając go bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, albo za pośrednictwem polskiej placówki
pocztowej w terminie tygodniowym od dnia jego otrzymania. Od wniosku o doręczenie orzeczenia albo
zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego
orzeczenia albo zarządzenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.

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 Gz 160/21
POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2021 roku.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy
w składzie następującym:
Przewodniczący:
Protokolant:

Sędzia Marcin Zimak
Starszy sekretarz sądowy Małgorzata Zawiło

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2021 roku w Rzeszowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa RS-DRUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rzeszowie
przeciwko Adamowi Szajna
na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział
Gospodarczy z dnia 22 lutego 2021 roku sygn. akt V GC 109/21,
postanawia:

oddalić zażalenie.

.ta oryginale właściwe podpisy
za zgodność:

protokolant

Arm\fl^)t<pwska

