sygn. akt: I Ns 254118

Postanowienie
10 paidzjernika 2018 roku

Referendarz sadowy Emilia puzdrowska
w SQdzie Rejonowym w Kodcierzynie tWydzial Cywilny
po rozpoznaniu 1.0 paidziernika 2018 roku
w Koscierzvnie
na posiedzeniu niejawnvm
sprawy z wniosku Miroslawy Zieliiskiej
z

udzialem Marianny Naworskiei

o zezwolenie na zloienie przedmiotu jwiadczenia
do depozytu sqdowego

postanawia

l
zezworii wnioskodawczyni Mirosrawie zieridskiej na zto2enie
do depozytu sEdowego kwoty o,or. zl
(zero zlotych jeden grosz) z tytulu hipoteki
umownej iwyktej wpisaneJ pod numerem 1
Ueden) na rzecz
Marianny Naworskiei, obciEzaiEcej
ata kiorej w iqazie Rejonowym w Koicierzynie prowadzona
.nieruchomoii,
jest ksiqga wieczysta KW Nr GDlE/oooo
7634/9, z tym zastize:enie., 2e wyprata tej kwoty mo2e
nastEpii na
rzecz wierzycielki lub nastepc6w prawnych wierzycielkina ich wniosek, bez 2adnych warunkdw i nie moie
nastEpii na rzecz
wnioskodawczyni Marianny Naworskiej;

2

wezwai wierzycielkg, a takze je.j nastqpcdw prawnych do
odbioru depozytu sqdowego w terminie 3 lat
od ogloszenia niniejszego postanowienia pod rygorem
orzeizenia przejscia depozytu na rzecz skarbu pa6stwal

3.

wezwai wierzycielkq, a tak2e jej nasrepcow

prawnych do odbioru depozytu przez ogloszenie
nastqpujqcej trejci:
"sEd Rejonowy w Koicierzynie wydzial I
cywilny w sprawie lNs 254/1.8 wydaf postanowienie z 10 paidziernjka
2018 roku, w kt6rym zezwolil: wnioskodawczynl
Mirostawie zielirlskie; na ztozenie do depozytu sqdowego sqou
Rejonowego w KoScierzynie kwoty 0,01 zr (zero
zlotych leden groszl z tyturu hipoteki umownej zwyktej
wpisanej pod numerem 1 (jeden) na rzecz Marianny
Naworrii"i, ob.-iq.r;q.uj nieruchomoSi, dra kt6rej w Sqdzae
Rejonowym w Koscierzynie prowadzona jest ksiqga wieczysta
rw ruigorr/oooo 7634/3, ztym zastrze2eniem,
ze wyplata tej kwoty mo2e nastEpii na rzecz wierzycielki
lub nastqpc6w prawnych wierzycjelki- na ich wnioseK,
bez 2adnych warunk6w i nie moie nastEpii na rzecz

wnioskodawczyni Miroslawy Zielidskiej; wnioskodawczynl
wskazala' ie nie wie, czy wierzycierka iyje i nie zna jej
nastqpc6w prawnych. wobec powyzszego niniejszym
wzywa siq wierzycierkQ, a takze iej nastqpc6w prawnych
do odbioru oepozytu w terminie 3 rat od ogroszenra
postanowienia pod rygorem orzeczenia przej6cia
depozytu na rzecz skarbu panstwa,,.

4

przyznai kuratorowi Magdalenie zinka wynagrodzenie
w kwocie 96 zt (dziewiqidziesiEt sze6i zlotych),
kt6re wyplacii z zaliczki uiszczonej przez wnioskodawc6w;

5.

kosztami postqpowanja obci42yi wnioskodawczynie,
uznajEc je za urszczone w catosci.

Referendarz sAdowy Emilia puzdrowska
Uzasadnienie

wnioskodawczyni wniosla o wydanie zezworenia na zroienie
do depozytu sadowego kwoty 0,oL zr z
tytulu hipoteki obciE2ajEcej nieruchomo(i, kt6rej jest wladcicielem.
wnioskodawczyni wskazala, ie nie wie, czy

wierzycielka Marianna Naworska,

na rzecz kt6rej zostara wpisana hipoteka obciEiaiQca nieruchomosa

wnioskodawczyni, 2yje i nie zna jej nastqpc6w prawnych.
Z treS;i ksiqgi wieczystej KW Nr GDt E/OOOO7634/3
wynlka, ie przedmiotowa hipoteka zostata wpisana w 1939r.
iprzepisana przy odrqczeniu dzratki.
w Swietle okoricznojci faktycznych przytoczonych we wniosku stwierdzii
nareiy,2ewnioskodawczyni
nre zna wierzyciera i nie jest w stanie ustarii, kto jest
nastqpcq prawnym uprawnrone1, na rzecz ktdrej zostara
wpisana we wskazanei ksiqdze wieczystej hipoteka
obciEia;Eca nleruchomosi. wnioskodawczyni
.iednoczejnie
zrzekla siq odbioru wplaconego do depozytu Swiadczenia.
Referendarz sqdowy wziEl pod uwage rozstrzygajqc,
zgodnie z wnaoskiem, 2e w sprawach o ziozenre
przedmiotu swiadczenia do depozytu sqdowego
sqo nie jeit ufrawniony do badania prawdziwo.ci twierdzen
przytoczonych we wniosku ograniczaiqc siq
iedynie do zbadania, czy zroienie do depozytu przedmiotu

swiadczenia jest prawnie uzasadnione. zgodnie z treiciq
art.467 pkt 1 k.c., poza wypadkami przewidzianymr w

Innych przepisach, dluinik moie zloiyi przedmiot swiadczenia
do depozytu iqdowego, ieieri wskutek
okolicznojci, za kt6re nie ponosi odpowiedziarnolci, nie wie, kto jest
wierzycierem, arbo nie zna mielsca
zamieszkania lub siedziby wierzyciela jak r6wniei, jeieli powodu
z
innych okolicznoici dotyczEcych osooy
wierzyciela iwiadczenie nie moze byi spelnione (art.
467 pkt 4 k.c.).
Poniewai w Swietre okoricznoici przytoczonych we wniosku iEdanie
wnioskodawczyni jest prawnre
uzasadnione - naleialo orzec jak w punkcie 1 sentencji
orzeczenia na podstawie art. 5091 O4 k.p.c. w zw. z arr.
467 pkt 1k'c', art' 692 k.p.c. i art.693 (1) k.p.c. zgodnie z kt6rym
referendarz sqdowy nie badar prawdziwo5ci
twierdzed wniosku, ograniczajEc sie do oceny, czy wedrug przytoczonych
okoricznosci zro2enie do depozytu jest
prawnie uzasadnione.

O ile kwota nie zostanie podjeta w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi
na rzecz SKarou

Padstwa na podstawie
Nr 208, poz. 1537).

art.4 ustawy z dnia 18 paidziernika 2006 r. o rikwidacji niepo;ietych depozytdw (Dz.
u.

Na mocy 5 r' ust. I i 2 rozporzqdzenia Ministra sprawiedriwosci
z dnia 8.03.2018r. w sprawie
okreilenia wysokosci wynagrodzenia izwrotu wydatk6w poniesionych przez
kurator6w ustanowionych dla
stronywsprawiecywilnejwzw.zSsust. l. pkt 3 rozporzEdzenia Ministra sqdziego
z dnia 22.l0.2ol5r. w

sprawie oplat za czynnosci adwokackie przyznano kuratorowi
wynagrodzenie, iak w punkcie 4 sentenc.ii.
Stosownie do tresci przepisu art..52o k.p.c. kaidy uczestnik ponosr
Koszry postepowania zwiEzane ze
swym udzialem w spfawie. z9odnie z trejciE przepisu art. 67 pkt
r" ustawy o kosztach sEdowych w sprawach
cywilnych (t.j. Dz. u. z 2o!6t. poz.623) opratq starQ w kwocie
i.oo zf pobiera siq od wniosku o ztozenie
przedmiotu Swiadczenia do depozytu sEdowego. Ponadto
wnioskodawczynr, mjmo zobowiazania do wskazanra
kandydata na kuratora dra wierzycieri, nie wskazara go. Tym samym
obciE2aiE
wydatki, kt6re w myir przeprsu
art.2wzw.zart.5ust. pkt 3 powolanej ustawy stanowiE koszty sEdowe,iEzwiEzane
z wynagrodzeniem ora

l

kuratora dla wierzyciera ustanowionego spodr6d pracownik6w
tuteiszego sEdu. Maiac zatem na uwadze
powyisze, na podstawie art. 520 k.p.c. orzeczono, jak
w punkcie5 sentencji obciEzaiEcnimi wnioskodawce.
Referendarz sEdowy Emilia puzdrowska
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