sygn. akt: lNs 156/18
POSTANOWIENIE

14 maja 2018 roku
Referenda rz sadowv Emilia Puzdrowska
w Sqdzie Rejonowym w Ko:icierzynie I Wydziaf Cywilny
po rozpoznaniu 14 maja 2018 roku w Koscierzynie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Leszka Olszewskiego, Haliny Konopa, Barbary Bielawy, Lidii Jakusz-Gostomskiej, Ewy
Filipcewicz, Doroty Urbafskiej, Teresy Olszewskiej, Danuty Narloch
z udzialem Marii Olszewskiej
o zezwolenie na zloienie przedmiotu Swiadczenia do depozytu sEdowego

postanawia

7.

zezwolii wnioskodawcom Leszkowi Olszewskiemu, Halinie Konopa, Barbarze Bielawa, Lidii

i a k u sz-Gostom

skiej, Ewie Filipcewicz, Dorocie Urbariskiej, Teresie Olszewskiej

i

Danucie Narloch na zlo2enie

do depozytu sadowego kwoty 0,01 zi (zero zlotych jeden grosz) z tytulu hipoteki umownej zwyklej wpisanej
pod numerem 2 (dwa) na rzecz Maril Olszewskiej, obciq2ajacej nieruchomodi, dla kt6rej w Sqdzie Rejonowym

w Kodcierzynie prowadzona jest ksiqga wieczysta KW Nr

GD

1E/000001,04/O, z tym zastrze2eniem,

ie wyptata

tej kwoty moZe nastApii na rzecz wierzyciela lub nastqpc6w prawnych wierzyciela- na ich wniosek bez iadnych
warunkow

inie

moie nastEpii na rzecz wnioskodawc6w

Leszka Olszewskiego, Haliny Konopa, Barbary

Bielawy, LidiiJakusz-Gostomskiej, Ewy Filipcewicz, Doroty Urbariskiej, Teresy Olszewskiej, Danuty Narloch;

2.

wezwai wierzyciela, a tak2e jego nastepc6w prawnych do odbioru depozytu sAdowego

w terminie 3 lat od ogloszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przej6cia depozytu na rzecz
Skarbu Padstwa;

3.

wezwai wierzyciela, a takie jego nastgpc6w prawnych do odbioru depozytu przez ogloszenie

nastqpujEcej treSci:

"Sqd Rejonowy

w

Ko6cierzynie Wydzial lCywilny

w sprawie I Ns L56/18 wydal postanowienie z 14 maja

2018r., w kt6rym zezwolil wnioskodawcom Leszkowi Olszewskiemu, Halinie Konopa, Barbarze Bielawa, Lidii
Jakusz-Gostomskiej, Ewie Filipcewicz, Dorocie Urbadskiej, Teresie Olszewskiej

i

Danucie Narloch na zlo2enie

do depozytu sAdowego Sqdu Rejonowego w Ko6cierzynie kwoty 0,01 zl (zero ztotych jeden grosz) z tytulu

hipoteki umownej zwyklej wpisanej pod numerem

2

(dwa) na rzecz Marii Olszewskiej, obcia2ajEcej

nieruchomoii, dla kt6rej w SEdzie Rejonowym w Ko(cierzynie prowadzona jest ksiqga wieczysta KW Nr
G

D1E/00000104/0, z tym zastrze2eniem, 2e wyplata tych kwot moze nastqpii na rzecz wierzyciela lub

nastqpc6w prawnych wierzyciela- na ich wniosek bez 2adnych warunk6w

inie

wnioskodawc6w Leszka Olszewskiego, Haliny Konopa, Barbary Bielawy, Lidii

mo2e nastapic na rzecz
Ja

kusz-Gostomskiej, Ewy

Filipcewicz, Doroty Urbariskiej, Teresy Olszewskiej, Danuty Narloch; Wnioskodawcy wskazali,2e wierzyciel

prawdopodobnie nie iyje i nie znajE jego nastqpc6w prawnych, Wobec powyiszego niniejszym wzywa
wlerzyciela,

a

tak2e ich nastepc6w prawnych do odbioru depozytu

w

terminie

stq

3lat od ogioszenia

postanowienia pod rygorem orzeczenia przej5cia depozytu na rzecz Skarbu Paistwa".

4.

przyznai kuratorowi Aleksandrze Palubickiej wynagrodzenie w kwocie 96 zf (dziewiqcdziesiqt

szeii zfotych), kt6re wypfacii z zaliczki uiszczonej przez wnioskodawc6w;

5.

kosztami postepowania obciqiyi wnioskodawc6w, uznajEc je za uiszczone w calo6ci,
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Uzasadnienie

Wnioskodawcy wnie(li o wydanie zezwolenia na zfo2enie do depozytu sqdowego okreSlonej kwoty

tytulu hipoteki obciaiajqcej nieruchomoSi, kt6rej wnioskodawcy

z

sq wiaicicielami. Wnioskodawcy wskazali , 2e

wierzyciel Maria Olszewska, na rzecz kt6rej wpisano hipotekg obciq2ajEcq nieruchomoii wnioskodawcow,

prawdopodobnie nie 2yje

inie

znajq

jej

nastqpc6w prawnych.

Z treici

ksiggi wieczystej KW Nr

GDlE/00000104/0 wynika, 2e przedmiotowa hipoteka zostala wpisana na podstawie umowy z 1945r.
W Swietle okolicznojci faktycznych przytoczonych we wniosku stwierdzic nale2y, 2e wnioskodawcy nie
znajq wierzyciela i nie sq w stanie ustalii, kto jest nastqpca prawnym uprawnionego, na rzecz kt6rego zostala

wpisana we wskazanej ksiqdze wieczystej hipoteka obciqiajqca nieruchomoici. Wnioskodawcy jednoczeinie
zrzeklisiq odbioru wplaconego do depozytu 6wiadczenia.
Sqd wziqt pod uwagq rozstrzygajEc, zgodnie z wnioskiem,2e

Swiadczenia

do depozytu

przytoczonych

sEdowego sqd nie

w sprawach o zlo2enie przedmiotu

jest uprawniony do badania

prawdziwodci twierdzen

we wniosku ograniczajqc siq jedynie do zbadania, czy zloienie do depozytu przedmiotu

5wiadczenia jest prawnie uzasadnione. Zgodnie z treaciE art. 467 pkt 1 k.c., poza wypadkami przewidzianymi w

innych przepisach, dluinik moie zfo2yi przedmiot 6wiadczenia do depozytu sqdowego, je2eli wskutek
okolicznodci, za kt6re nie ponosi od powiedzia Ino6ci, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca
zamieszkania lub siedziby wierzyciela lak r6wnie2,

je2eli z powodu

innych okolicznosci dotyczEcych osoby

wierzyciela Swiadczenie nie moie byi spelnione (art. 467 pkt 4 k.c.).

Poniewai

w (wietle

okolicznodci przytoczonych we wniosku 2Edanie wnioskodawczyni jest

prawnie uzasadnione - nale2alo orzec jak w punkcie 1 sentencji orzeczenia na podstawie art, 5091 54 k.p.c. w

zw.zarl.467 pkt 1k.c., art.692 k.p.c. i art.693 (1) k.p.c. zgodnie z kt6rym referendarz sqdowy nie

badal

prawdziwoSci twierdzed wniosku, ograniczajqc sie do oceny, czy wedlug przytoczonych okolicznosci ztoienie
do depozytu jest prawnie uzasadnione.

O ile kwota nie zostanie podjqta w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi na rzecz
Paistwa na podstawie art.4 ustawy
Nr 208, poz. 1537).

z

Skarbu

dnia 18 paidziernika 2006 r. o likwidacji niepodjqtych depozyt6w (Dz.

U.

Na mocy $

1ust.

1,2i3

tozporzEdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 9 marca 201.8r. w sprawie

okre5lenia wysokoici wynagrodzenia

izwrotu wydatk6w poniesionych przez kurator6w ustanowionych

dla

strony w sprawie cywilnej wzw. z5 8 ust. 1pkt 3 rozporzqdzenia Ministra Sqdziego z dnia 22.tO.20t5r. w
sprawie oplat za czynno6ci adwokackie przyznano kuratorowi wynagrodzenie, jak w punkcie 4 sentencji.

Stosownie do tre6ci przepisu art. 520 k.p.c. kaidy uczestnik ponosi koszty postepowania zwiEzane ze
swym udzialem w sprawie. Zgodnie z treicia przepisu art. 67 pkt 1 ustawy o kosztach sAdowych w sprawach

cywilnych (t.j. Dz. U. z 20t6r. poz. 623) oplate stalq w kwocie 100 zl pobiera siq od wniosku o zfozenie
przedmiotu 6wiadczenia do depozytu sqdowego. Ponadto wnioskodawcy, mimo zobowiqzania do wskazania
kandydata na kuratora dla wierzyciela, nie wskazali go. Tym samym obciqiajq ich wydatki, kt6re w myil
przepisu art.

2 w zw- z art. 5 ust. 1 pkt 3 powolanej ustawy stanowie koszty sadowe, zwiqzane z

wynagrodzeniem dla kuratora dla wierzyciela ustanowionego spoir6d pracownik6w tuteiszego sadu. MajEc
zatem na uwadze powy2sze, na podstawie art.520 k.p.c. orzeczono, jak

w

punkcie 5 sentencji obcia2ajqc nimi

wnioskodawc6w.
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