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Ret'erendarz sadorq Emilia Puzdrou'ska

w Sqdzie Re.jononvrn rv Ko5cierzlnie I Wydzial Cywilny
po rozpoznaniu

*

na posic'dzeniu

n ie

dniu l0 nlarca 20 | 7 roku w KoScierzynie
jarvnym

spra\v! z wniosku (;

egorza Trzebiatowskiego

z udzialem Marianny Trzebiato$skiej i Ottona- Waldemara Bendomira
o zezwolenie na zlo2enie przedmiotu Swiadczenia do depozytu sqdowego

postanawia

l.

zezwolii wnioskodawcv (irzegorzowi Trzebiatowskiemu na zlozenie do depozytu sqdowego kwoty 0.0lzl (zero
zlotych jeden grosz) z tytulu hipoteki umownej zwyklej wpisanej pod numerem I (eden) na rzecz Ottona- Waldemara
Bendomira . obci4zajacej nieruchornodi polozonq w Milonkach gm. Liniewo, dla ktorej w S4dzie Rejonouynr w
KoScierzynie jest prowadzona ksiega wieczysta KW Nr CDI E/00002405i4, z tym zastrzezeniem. Ze wyplata tei kwoB
moze nast4pic na rzecz nastgpcow prawnych wierzyciela Ottona- Waldemara Bendomira

i

nie mo2e nastqpii na rzecz

wnioskodawcl Crzegorza 1-rzebiatouskicgo:

2.

weznac spadkobiercorv uczestnika Ottona Waldemara Bendomira do odbioru deporytu sqdowego rv terminie

3

lat od ogloszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przej5cia depozytu na rzecz Skarbu Parlstwa:
wezwac spadkobiercow uczestnikow do odbioru depozytu przez ogloszenie nastgpuj4cej treSci:

3.

"Sad Rejonouy w Ko6cierzynie Wldzial I Cyrvilny w sprawie I Ns 663i l6 wydal postanowienie z dnia 10.03.2017r.. w
ktorym zczwolil u,nioskodawcv Grzegorzowi Trzebiatowskiemu na zlozenie do depozytu s4dowego Sqdu Rejonowego w
KoScierzy'nie kwotr 0.0lzl (zero zlotych jeden grosz) z tytulu hipoteki umownej z$yklej wpisanej pod numerem I
(pierwsz!m) na rzecz C)ttona- Waldemara Bendomira. obci42aj4cej nieruchomo3c potoZonq w Milonkach gm. Liniewo. dla
ktore.j rv Sadzie Rejonor,r'ym rv Koicierzynie jest prowadzona ksigga wieczysta KW Nr GD I E/000O2405i4, z tym
zastrzezeniem. ze wvplata te.i kwotv nroze nast4pii na rzecz nastgpcdw prawnych wierzyciela i nie moze nastqpii na rzecz
wnioskodawcl Grzegorza l rzebiatowskiego. Wnioskodawca wskazal, ze nie zna uczestnika ani jego ewentualnych
spadkobiercorv. Wobec pow!zszego niniejszym wzywa sig spadkobiercow uczestnika do odbioru depozytu w terminie 3 lat
od ogloszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejScia depozytu na rzecz Skarbu Panstwa".
kosztarni postgpowania obci42yc wnioskodawca, uznai4c je za uiszczone w calo6ci.

.1.
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Uzasadnienie
Wnioskodawca wniosl o wydanie zezwolenia na zlo2enie do deporytu sqdowego okredlonej kwoty z B4utu hipoteki
obci42ajqcej nieruchomoSi. kt6rej wnioskodawca jest wspoh{laScicielem. Wnioskodawca wskazal, ze nie zna wierz)-ciela i
niejest w stanie ustalii. ktojest spadkobierc4 inastgpcq prawnym Ottona- Waldemara Bendomira, na rzecz ktorego zostala
wpisana w ksigdze wieczystej Sqdu Rejonowego w Ko6cierzynie KW Nr CDI E/00002405/4 hipoteka obciq2a.iqca
nieruchomoSi opisanq w tej ksigdze. Z trcSci ksiggi wieczystej wynika, ze przedmiotowa hipoteka zostala wpisana na
podstawie wniosku z 193 | roku i przeniesiona z zamknigtej ksiggi wieczystej M ilonki Wykaz L.12.
W Swietle okolicznosci faktycznych przytoczonych we wniosku stwierdzic nalezy, ze wnioskodawca nie jest w
stanie ustalic. kto.jest nastgpc4 pmwnym uprawnionego. na rzecz kt6rego zostala wpisana w ksigdze wieczystej Sqdu
Relonowego rv KoScierzvnie KW Nr CD I E/00002405/4 hipoteka obciqzaj4ca nieruchomo6d. Wnioskodawca jednoczeSnie
zrzekl sig odbioru rvplaconego do depozytu (wiadczenia.
S4d rvziql pod uwagg rozstnrygajqc. zgodnie z wnioskiem, ze w sprawach o zloZenie przedmiotu iwiadczenia do
depozytu sEdowego sqd nie jest uprawniony do badania prawdziwo6ci twierdzen prztrtoczonych we wniosku ograniczajqc
sig jedynie do zbadania. czy zlo2enie do depozyu przedmiotu Swiadczenia jest prawnie uzasadnione. Zgodnie z treSciq an.
467 pkt I k.c.. poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach, dtuznik moze zlo\e przedmiot Swiadczenia do
depozytu s4dowego. jezeli wskutek okolicznodci. za kt6re nie ponosi odpowiedzialnosci, nie wie, kto jest wierzycielem,
albo nie zna mie.jsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela jak r6wniez, jezeli z powodu innych okoliczno3ci dotyczqcych
osobl- wierzyciela Swiadczenie nie moze byc spelnione (an.467 pkt 4 k.c.).

w Swietle okolicznoSci przytoczonych we wniosku 24danie dluznika jest prawnie uzasadnione jak
rv
punkcie I scntcncjiorzeczenia na podstawie art.509l $4 k.p.c. wzw. z aft. 467 pkt I k.c. , an. 692
nafezalo orzec
Poniewaz

k.p.c. i an. 693 ( | ) k.p.c. zgodnie z ktorym Sqd nie badal prawdziwosci twierdzeri wniosku, ograniczajqc sie do oceny, czy
wedlug przytoczony'ch okolicznoSci zlozenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
O ile kwota nie zosl4,if+o4iqla w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi na rzecz Skarbu Patisn'r'a na podstawie an.
4 ustawy z dnia tEiiatdiiernika-:006 r. o likwidacji niepodjgtych depozytow (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).
O kosztach orTec?qnb na podpiawie an. 520 k.p.c. obciqzajqc nimi wnioskodawcg. jak w punkcie 4 sentencji.
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