Aneks z dnia 20 maja 2020 r.
do Zarzqdzenie nr 2412020
Wiceprezesa Sqdu Rcjonowego w Chorzowie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie wykazu spraw PilnYch
w zwiqzku z wystgpowaniem na terenie Polski, w tym woiewddztwa ilqskiego przypadkiw
zaraZelt koronawirusem SARS'CoV-2 w celu zminimalizowania zara2eri tym wirusem

na podstawie:

Art. 22 $ I ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sqd6w powszechnych (tj. Dz. U.
2020 r., poz.365 z p6in. zm.) w zwiqzku z $ 30 ust. I pkt. 15 Rozporzqdzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia l8 czerwca 2019 r. Regulamin urzgdowania s4d6w powszechnych
(Dz. ll. z 2019 r. poz. I l4l), wobec ustalenia katalogu spraw pilnych w art. l4a ust. 4 i 9
uslawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem'
przeciwdzialaniem i zwalczaniem VOCID-I9, innych chor6b zakainych oraz wywolanych
nirni syuacji kryzysowych (Dz. U. po. 374, 567 , 87 5)

zarz4dzam, co nastgpu

j

9

:

$1.

Znieniam Zuz4dzenie Prezesa S4du Rejonowego w Chorzowie nr 2412020 z dnia 7 kwietnia
2020 r. w $ 2 w ten spos6b, 2e sprawami pilnymi s4 sprawy okreSlone w art. l4a ust. 4 ustawy
z. dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiEzaniach zwi4zanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chor6b zakar2nych oraz wywolanych
ninri sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 , 87 5) oraz sprawy uznane zarz4dzeniem
Prczesa za pilne na podstawie art. l4a ust. 9 powolanej ustawy.
$2.
T,arzqdzenie wchodzi

w Zycie z dniem podpisania.
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Rozdzielnik do Aneksu z dnie 20.05.2020
Reionowmo w Chorzowie :

r. do Zrrzadzenia nr

2412020 Wiceorezesa Sadu

-

sgdziowie, asystenci sgdziego, urzgdnicy, inni pracownicy Sqdu Rejonowego
(poca4 elektronicm4)

-

strona intemetowa S4du Rejonowego w Chorzowie popnez umieszczenie zttz4dzsnia nr
2412020 oraz jego wykonanie poprzez usunigcie zarzqdzenia nr 1312020 z dnia 13.03.2020 r.

w Chorzowie

