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Dotyczy: 
niedopuszczalności drogi sądowej w sprawie XVIIC 611/01, prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Łodzi, XVII Wydział Grodzki, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109

                                                                            Do: Ministerstwo Sprawiedliwości
                                                                                   Departament Sądów
                                                                                   00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 

                                                            S K A R G A

Składam skargę na Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w związku z biegiem
sprawy XVIIC 611/01, pomimo niedopuszczalności drogi sądowej.
Uprzejmie informuję, że w tej kwestii wyczerpałem wszelkie środki odwoławcze.

Uzasadnienie.

Dnia 27 września 2001 roku wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Dowód: nakaz zapłaty z 27 09 2001 roku, sygn. XVII Nc 2467/01;
W aktach sprawy znajduje się potwierdzenie odbioru nakazu zapłaty przez pozwaną,
datowane na dzień 9 października 2001 roku. 
W aktach sprawy znajduje się sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym,
datowany na dzień 23 października 2001 roku.
W aktach sprawy znajduje się postanowienie Sądu z dnia 26 października 2001 roku, o
przyjęciu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jako złożonym w
terminie oraz wezwaniu pozwanej do uzupełnienia braków formalnych, poprzez złożenie
sprzeciwu  na  prawidłowym druku, z tygodniowym terminem. Wezwanie pozwana odebrała
dnia 31 10 2001 roku.
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwana złożyła dnia 6 11 2001 roku.
Dnia 15 12 2001 roku złożyłem do Sądu Rejonowego w Łodzi wniosek o odrzucenie
sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, ze względu na przekroczenie
kodeksowego terminu do złożenia, wynoszącego 14 dni.
Dowód: wniosek z dnia 15 12 2001 roku.
Na wniosek nie otrzymałem odpowiedzi do dnia dzisiejszego.
Dnia 29 01 2002 roku złożyłem zażalenie do Przewodniczącego Wydziału XVII Sądu
Rejonowego w Łodzi.
Dowód: zażalenie z dnia 29 01 2002 roku.
Na zażalenie nie otrzymałem odpowiedzi do dnia dzisiejszego.
Dnia 6 03 2002 roku złożyłem skargę do Przewodniczącego Wydziału XVII Sądu
Rejonowego w Łodzi.



Dowód: skarga z dnia 6 03 2002 roku.
Dnia 8 marca 2002 roku otrzymałem pismo bez tytułu od Przewodniczącego Wydziału XVII
Sądu Rejonowego w Łodzi.
Dowód: pismo Przewodniczącego z dnia 8 03 2002 roku.
Dnia 22 05 2002 roku złożyłem zażalenie do XVII Wydziału Sądu Rejonowego w Łodzi. 
Dowód: zażalenie z dnia 22 05 2002 roku.
Dnia 13 06 2002 roku Sąd wydał postanowienie odrzucające zażalenie.
Dowód: postanowienie z dnia 13 06 2002 roku.
Dnia 12 06 2002 roku złożyłem skargę do Prezesa Sądu Rejonowego w Łodzi.
Dowód: skarga z dnia 12 06 2002 roku.
W piśmie z dnia 20 06 2002 roku, Prezes Sądu Rejonowego stwierdził, że dopatrzył się
sugerowanych uchybień w czynnościach Sądu.
Dowód: pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 20 06 2002 roku.
Dnia 22 06 2002 roku złożyłem zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, na które do dziś nie
otrzymałem odpowiedzi.
Dowód: zażalenie z dnia 22 06 2002 roku. 
Dnia 10 09 2002 roku otrzymałem wezwanie na rozprawę w dniu 8 10 2002 roku.
Dowód: wezwanie z dnia 4 09 2002 roku.
Oświadczam, że odmawiam podejmowania jakichkolwiek czynności procesowych w
przedmiotowej sprawie. 
W załączeniu przesyłam zarządzenia Sądu, wydane w tej samej sprawie, dotyczące zwrotu
mojego pozwu na skutek braków formalnych.
Dowód: zarządzenie z dnia 29 maja 2001 roku o zwrocie pozwu ze względu na braki
formalne.
Dowód: zarządzenie z dnia 28 czerwca 2001 roku o zwrocie pozwu ze względu na braki
formalne.
Dowód: zarządzenie z dnia 20 lipca 2001 roku o zwrocie pozwu ze względu na braki
formalne.
Z załączonego materiału dowodowego wynika wprost, że rygory dotyczące narzuconego
przez KPC formalizmu dotyczą jedynie właściciela kamienicy czynszowej, natomiast
lokator kamienicy z tego rygoru pozostaje zwolniony.
Jednocześnie nadmieniam, że dnia 10 kwietnia 2001 roku został wydany wyrok nakazujący
eksmisję pozwanej do lokalu socjalnego.
Dowód: wyrok z dnia 10 04 2001 roku, sygnatura XVIIC 319/00/2.
Dnia 6 września 2001 roku pozwana otrzymała skierowanie do lokalu socjalnego.
Dowód: skierowanie Urzędu Miasta Łodzi z dnia 6 09 2001 roku.
Informuję, że pozwana do dnia dzisiejszego nie przeprowadziła się do wskazanego lokalu
socjalnego, nie zawarła umowy z Urzędem Miasta Łodzi, nie dokonała oględzin lokalu
socjalnego, nie podjęła jakichkolwiek czynności. 
Pozwana od dwóch lat nie płaci czynszu. 

                                                                                           Bogusław Adamczyk

Otrzymuje:
Sąd Rejonowy w Łodzi XVII Wydział Grodzki


