Sygn, akt: I Ns 273118

Postanowienie
29 listopada 2018 roku
Referendarz sadowy Emilia Puzdrowska
w SEdzie Rejonowym w Koscierzynie I Wydzial Cywilny
po rozpoznaniu 29 listopada 2018 roku w Ko6cierzynie
na posiedzeniu niejawnym
z wniosku Gmlny Koscierzyna
udzialem Stanlslawa Stencel
o zezwoleni€ na zloienle przedmiotu Swiadczenia do depozytu sedowego

sprawy
z

ooStanawla

1,

zezwolie wnioskodawcy Gminie Koicierzyna na zfoienie do depozytu sqdowego kwoty 526,07 zl (piqaset
dwadziescia szesi zlotych siedem groszy) tytutem odszkodowania na rzecz Stanislawa Stencel za nieruchomoSi

stanowiqca dzialkq nr 32/1 o powierzchni 0,0355 ha, poloiona w obrqbie ewidencyjnym Korne, gmina
z L4 kwietnia 2O1,7r. n(
Ko6cierzyna, kt6ra zgodnie z ostatecznq decyzjq Starosty Koscierskiego
A8.6740.115.3.2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycii drogowej stala siq mocy prawa wlasnoiciq Gminy
Koicierzyna, z tym zastrzeieniem, ie wyplata tej kwoty moie nastqpii na rzecz nastqpc6w prawnych wierzycielana ich wniosek, bez 2adnych warunk6w i nie moie nastqpii na rzecz wnioskodawcy;

2.

w
wezwai nastqpc6w prawnych wierzyciela Stanislawa Stencel do odbioru depozytu sqdowego
terminie 3lat od ogloszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejJcia depozytu na rzecz
skarbu Paistwa;

3.

wezwai nastqpc6w prawnych wierzyciela do odbioru depozytu przez ogtoszenie nastqpujqcej tresci:
229
"sEd Rejonowy w KoScierzynie Wydzial lCywilny w sprawie I Ns 273118 wydal postanowienie
listopada 2018 roku, w kt6rym zezwolil wnioskodawcy Gminie Koscierzyna na zloienie do depozytu sEdowego
Sadu Rejonowego w Koscierzynie kwoty 526,07 ?l (piqCset dwadzieicia szese zlotych siedem Sroszy) tytulem
odszkodowania na rzecz Stanislawa Stencel za nieruchomoSd stanowiqcq dziatkq nr 32/1 o powierzchni 0,0355
ha, poioionq w obrqbie ewidencyjnym Korne, gmina Koscierzyna, kt6ra zSodnie z ostatecznq decyzjE Starosty
nr A8.6740.115.3.2017 o zezwoleniu na realizacjq inwestycji
Ko<cierskiego z 14 kwietnia 201.7r.
prawa
z tym zastrzeieniem, ie wyplata tej kwoty moie
Kogcierzyna,
wlasnoiciA
Gminy
stala
siq
mocy
drogowej
nastqpii na rzecz nastqpc6w prawnych wierzyciela- na ich wniosek, bez iadnych warunk6w inie moie nastqpia

ie nie zna nastqpc6w prawnych wierzyciela. Wobec powyiszego
3 lat od
prawnych
wierzyciela
do odbioru depozytu w
wzywa
siq
nastepc6w
niniejszym
Paistwa"'
prze.iscia
na
rzecz
Skarbu
pod
depozytu
postanowienia
rygorem
orzeczenia
ogtoszenia

na rzecz wnioskodawcy; Wnioskodawca wskazal,

4.

terminie

kosztami postqpowania obciqiye wnioskodawcq, uznajEc.ie za uiszczonew calogci.
Referendarz sEdowy Emilia Puzdrowska

Uzasadnienie

Wnioskodawca Gmina Koicierzyna wni6sf o wydanie zezwolenia na zloienie do depozytu sadowego kwoty
powierzchni
526,07 zl tytulem odszkodowania na rzecz Stanistawa Stencel za nieruchomosd stanowiEcq dzialkq nr 32/1 o
0,0355 ha, poloionq w obrebie ewidencyinym Korne, gmina Koscierzyna, kt6ra zSodnie z ostatecznE decyzjE Starosty
A8.6740.175.3.2077 o zezwoleniu na realizacjq inwestycii drogowe.i stala siq mocy
Koscierskiego z 14 kwietnia 2077t.
prawa wlasnoiciq Gminy Koscierzyna.
Wnioskodawca wskazat,2e wierzyciel zmarl 6.06.2003r. za granicE, a jego nastqpcy prawni nie sq znani iich
ustalenie napotyka trudne do przezwycieienia przeszkody

ff

wniosek zaslugu.ie na uwzglQdnienie.
Referendarz sqdowy rozsnzygajqc w niniejszej sprawie zgodnie z wnioskiem wziql pod uwagg, ze w sprawach o

zloienle przedmiotu 3wiadczenia do depozytu sqdowego sqd nie jest uprawniony do badania prawdziwo6ci twierdzei
przytoczonych we wniosku ograniczajqc sie jedynie do zbadania, czy zloienie do depozytu przedmiotu Swiadczenia .iest
prawnie uzasadnione. Wypadki, w kt6rych dluznik moze zlozy(. przedmiot Swiadczenia do depozytu sqdowego okreSla
przepis an. 467 k.c., tj. jezeli wskutek okolicznosci, za kt6re nie ponosi odpowiedzialnoSci, nie- \ryie, kto jest wierzycielem,
albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela (pkt I), jezeli wierzyciel nie ma pelnej zdolno5ci do czynno$ci
prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjgcia lwiadczenia (pkt 2), jeZeli powstal spOr,.kto jest wierzycielem
(ptt f! i jezeli z powodu innych okolicznolci doiycz4cych osoby wierzyciela Swiadczenie nie moze byd spetnione (pkt 4).
(wiadczenia do
Wskazani w powolanym przepisie wypadki nie wyczerpuj4 wszystkich podstaw zlozenia przedmiotu
pkt
z
1 ustawy 21 08.1997r. o
depozyru. okreslone sq one rowniez w innych przepisach. w mySl przepisu art. 133

wplaca si9 do
gospodarce nieruchomo5ciami (tj. Dz. U.201-8 poz. 2204), odszkodowanie (za wywlaszczenie nieruchomoici)

'daporyau
sqdowego, jezeli osoba uprawniona odmawia jego
przezwycigzenia przeszkody.

prz

ecia albo wypiata odszkodowania natrafia na trudne do

Poniewa! w 6wietle okolicznoSci przytoczonych we wniosku iQdanie wnioskodawcy jest prawnie uzasadnione,
albowiem wyplata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciqienia przeszkody, gdyi nie sq znani nastqpcy prawni
wierzyciela, do rqk kt6rych moglaby nastApii wyplata odszkodowania, naleialo orzecjak w punkcie l sentencji orzeczenia
na podstawie art. 5091 54 k.p.c. art. 692 k.p.c. art. 693 (1) k.p.c. w zw. z art. 133 pkt 1 ustawy o gospodarce

i

nieruchomoSciami.

O ile kwota nie zostanie podjqta w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi na rzecz Skarbu Paistwa na
podstawie art.4 ustawy 2 dnia 18 paidziernika 2006 r. o likwidacji niepodjqtych depozyt6w (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).
Stosownie do treSci przepisu art.520 k.p.c. kaidy uczestnik ponosi koszty postqpowania zwiQzane ze swym
udziaiem w sprawie. zgodnie z tre6ciq przepisu art.67 pkt 1 ustawy o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U.
z 20L6t. poz.623) optate stalQ w kwocie 100 zl pobiera sie od wniosku o zloienie przedmiotu jwiadczenia do depozytu
sqdowego. l\4ajEc zatem na uwadze powylsze, na podstawie
art. 520 k.p.c. orzeczono, jak w punkcie 4
sentencji obciEiajqc nimi wnioskodawce.
Referendarz sadowy Emilia Puzdrowska
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