
 

 

Chorzów, dnia 25 marca 2021 r. 

 

 

 

Zarządzenie nr 7/2021 

Prezesa Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie 

czasowego ograniczenia działalności Sądu Rejonowego w Chorzowie 
 

w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stale 

wzrastającą liczbą osób zakażonych na terenie kraju i województwa śląskiego, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracownikom Sądu Rejonowego w Chorzowie, a także osobom przebywającym w 

budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie 
 

Na podstawie: 

- art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2072), 

- art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2072), 

- § 30 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141), 
 

zarządzam, co następuje:  

§ 1  

1. Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych na terminy w okresie 

od 26 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. w Wydziałach Sądu Rejonowego w Chorzowie, za 

wyjątkiem: 

1) spraw pilnych, o których mowa w § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 

czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, 

2) rozpraw i posiedzeń, które odbędą się w trybie zdalnym, 

3) spraw, w których został wyznaczony termin do ogłoszenia orzeczenia kończącego postępowanie, 

4) spraw, które sędzia referent uzna za konieczne do rozpoznania w wyznaczonym już terminie. 

 

2. Powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń, a także, jeżeli to 

możliwe o nowym terminie, dostępną drogą komunikacji (telefon, fax, e-mail, operator 

pocztowy). 

 

       § 2 

1. Od 26 marca 2021 r.  do 9 kwietnia 2021 r. - interesantów nie przyjmują następujące komórki 

organizacyjne Sądu Rejonowego w Chorzowie : 
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1) Sekretariaty Wydziałów/Oddziałów/ Sekcji, 

2) Czytelnia akt – z wyjątkiem pkt 4 zarządzenia, 

3) Biuro Podawcze w budynku Sądu, przy ul. Floriańskiej 24 A, 

oraz te, które zostały wymienione w zarządzeniu nr 6/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego 

w Chorzowie z dnia 25 marca 2021 r. 

2. Podstawowymi formami kontaktu z Sądem Rejonowym w Chorzowie są: 

1) poczta elektroniczna/ePUAP/fax, 

2) kontakt telefoniczny, 

3) forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego. 
 

3. Korespondencję kierowaną do Wydziału VI Ksiąg Wieczystych  należy umieszczać w urnie (bez 

możliwości uzyskania potwierdzenia) znajdującej się w holu budynku Sądu Rejonowego w 

Chorzowie ul. Floriańska 24 A. 

4. Akta spraw, w których nie zostały odwołane rozprawy/posiedzenia lub w których istnieje 

możliwość złożenia środka zaskarżenia, udostępniane są osobom uprawnionym w Czytelni Akt. 

Zamówienie należy składać zgodnie z obowiązującym Regulaminem. Akta są udostępniane w 

terminie i godzinie, o której osoba wnioskująca o ich udostępnienie będzie informowana przez 

pracownika Czytelni drogą telefoniczną lub mailową. 

5. Powiadomienie interesantów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 o odwołaniu 

ustalonego terminu, a także jeżeli to możliwe o nowym terminie (telefon, fax, e-mail, operator 

pocztowy). 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

w oryginale 

Prezes Sądu Rejonowego 

w Chorzowie 

SSR Alina Kołakowska  


