sAD REJONOWY W KOSCTERZYNTE

ZARZADZENIE NR Adm. 0111- 1.1 /20
12marca 2020r.
w sprawie: ograniczenia do spraw pilnych urzgdowania Sqdu Rejonowego w Koicierzytie w
olqesie od dnia l3 marca 2020r. do dnia 27 marca 2020r. z mo2liwoiciq przedlu2enia.

Na podstawie: art. 22 g

l

pkt la w zwiqzku z art- 54 $ 2 Ustawy z &na 27 lipca 2001r.
powszechnych
(t. j . Dz. U . z 2020, poz. 365)
Prawo o ustroju s4d6w
zarzqilzrm, co nastgpuj

e

:

s1

do spraw pilnych w rozumieniu $ 2 pkt 5 Rozporz'4Azenia Ministra
Sprawiedliwo5ci z dnta 18 czerwca 2019r. Regulamin urzgdowania sqd6w powszechnych,

Ograniczenie

urzgdowania Sqdu Rejonowego w KoScienynie w okresie od dnia 13 marca 2020r. do
dnia 27 marca 2020r. z mo2liwoSci4 plzedluZenia w zwiqzku z zagro2eniem wystgpowania
koronawirusa SARS-Co V-2.

$2
Zniesienie wszystkich rozpraw i posiedzeri wyznaczonych w Sqdzie Rejonowym w
Kodcierzynie i zawiadomienie wszystkich uczestnik6w postQpowan i w miarg rno2liwo6ci
podanie kolejnych termin6w rozpraw i posiedzeri.

s3

Zamknigcie dla interesant6w Informacji w sprawach cywilnych i rodzirurych oraz karnych,
punh6w Biura Podawczego S4du Rejonowego w Ko6cierzynie (w tym dla IV Wydzialu
Ksi4g Wieczystych) oraz sekretariat6w wszystkich kom6rek organizacyjnych S4du.
s4
Dostgp do czytelni akt S4du Rejonowego w KoScierzynie jest ograniczony do spraw pilnych
nieobj gtych znoszeniem wokand
$s
do S4du Rejonowego w Koscierzynie z
interesant6w
Ograniczenie osobistego dostgpu
mo2liwosci4 wejscia do sadu jedynie za okazanien wezwania lub zawiadomienia na
rozprawg i posiedzenie, na k16rych rozpoznawane s4 sprawy pilne. Przypominam, ze istnieje
mo2liwosi kontaktu z S4dem Rejonowym w Koscierzynie w formie telefonicznej lub e-

mailowei.

S4d Rejonowy w Ko6cierzynie

ul. Dworcowa 2
&1-400 Ko6cierzlrna
tel.

/fax

58 680 13 ,18

s6
Obowiqzek bezdotykowego badania przez ochrong s4du ternperatury ciala os6b wchodz4cych
do budynk6w S4du (w tym pracownik6w) i niewpuszczania os6b z podwyZszonq temperatur4
- powyzej 37"C.

$7
umieszczenie niniejszego zarz4dzenia na stronie S4du Rejonowego
Biuletynie Informacji Publicznej.

w

Kodcierzynie w

s8
Zanqdzenie wchodzi w iycie od dnia 13 marca 2020r.

Do wiadomoSci:
Pracownicy S4du Rejonowego w Kodcierzynie
S4d Okrggowy w Gdansku
Firma ochrony
Prokuratura Rej onowa w Kodcierzynie
Kancelaria Komomicza Nr I przy SR dm
Kancelaria Komomicza Nr 2 przy SR w/m

orlowego

