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POSTANOWIENIE
30 grudnia 2019roku

Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Maciej Nawrocki
po rozpoznaniu 30 grudnia 2019 roku w Pułtusku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA z siedzibą w
Warszawie
przeciwko Arkadiuszowi Skrobskiemu
o zapłatę
postanawia:
1. umorzyć postępowanie w sprawie;
2. kosztami procesu obciążyć powoda w zakresie poniesionym.
SSR Maciej Nawrocki
UZASADNIENIE
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA z siedzibą w Warszawie
wniósł do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew przeciwko Arkadiuszowi
Skrobskiemu o zapłatę 398,69 zł.
Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, wydanym w sprawie postanowieniem
sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Pułtusku.
Po przekazaniu sprawy tutejszemu Sądowi, Przewodniczący Wydziału wezwał
pełnomocnika powoda do usunięcia braków pozwu wskazanych w 50537 § 1 k.p.c. - w
terminie dwutygodniowym pod rygorem umorzenia postępowania.
Odpis wezwania pełnomocnik powoda odebrał i w zakreślonym terminie braków nie
uzupełnił, albowiem do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź na wezwanie Sądu.
Sąd zważył, co następuje:
37
Zgodnie z art. 505 § 1 k.p.c. po przekazaniu sprawy do sądu według właściwości
ogólnej przewodniczący wzywa powoda wyłącznie do wykazania umocowania, o ile
stwierdzenie umocowania przez sąd nie jest możliwe na podstawie wykazu lub innego
rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną, lub do przedłożenia
pełnomocnictwa, a po przekazaniu sprawy na podstawie art. 50533 § 1 lub art. 50534 § 1
przewodniczący wzywa powoda również do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu - w
terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia
postępowania. W razie nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza postępowanie.
Z uwagi na powyższe oraz wobec nieusunięcia braków pozwu w ustawowym
terminie – niewykazania przez pełnomocnika powoda legitymacji do występowania w
sprawie - na podstawie art. 50537 k.p.c. postępowanie należało umorzyć.
O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Powód przegrał
proces, stąd winien ponieść jego koszty, które sprowadzają się wyłącznie do kosztów
poniesionych już przez samego powoda.
SSR Maciej Nawrocki

