Sygn. akt: I Ns 409/18

Postanowienie
18 grudnia 2018 roku

Referendarz sadowy Emilia puzdrowska
w Sqdzie Rejonowym w Kojcierzynie lWydzial Cywilny
po rozpoznaniu 18 grudnia 2018 roku w KoScierzynie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gmlny Mleiskiej Ko{cierzyna
z udziatem Jana Kantowskiego ipauliny Kantowskiej
o zezwolenle na zloienle przedmiotu Jwiadczenia do deporytu sadowego

postanawia

L

kwoty

zezwolie wnioskodawcy Gminie Miejskiej Koscierzyna na zfoiehie do depozytu sqdowego
1],74 zt
0edenascie tysiecy czterysta siedemdziesiqt cztery zlote) tytutem odszkodowania na rzecz Jana Kantowskiego i
Pauliny Kantowskiej za nieruchomogd stanowiqcq dziafkq nr 192, obrgb 05, o powierzchni
O,O288ha, pofoionq w

Koscierzynie, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Kodcierzynie prowadzi ksiegq wieczystq nr Koscierzyna k.527,
kt6ra
zgodnie z ostatecznq decyzjE starosty
z 3 paidziernika 2018r. nr GGN.682 7.1g.2017 o
wywtaszczeniu stala siq mocy prawa wtasnosciE Gminy Miejskiej Koicierzyna, z tym zastrzeieniem, ie wyplata
teJ kwoty moie nastQpii na rzecz wierzyciela Jana Kantowskiego lub jego nastqpc6w prawnych
- na ich wniosek
,bez iadnych warunk6w lub na rzecz wierzyciela Pauliny Kantowskiej lub jej nastqpc6w prawnych- na ich
wniosek, po wykazaniu, ie Paulinie Kantowskie,i przyslugiwalo prawo wlasnosci przedmiotowej dzialki inie moie
nastqpii na rzecz wnioskodawcv;

KoScierskiego

2

wezwai wierzycieli i ich nastqpcdw prawnych do odbioru depozytu sqdowego w termini€ 3 lat od ogloszenia
niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejscia depozytu na rzecz skarbu pa6stwa;

3.

wezwai wierzycieli i ich nastepc6w prawnych do odbioru depozytu przez ogloszenie nastepujqcej tresci:
"sQd Rejonowy w Koicierzynie wydziar I cywirny w sprawie I Ns 409/18
wydat postanowienie

z 18

grudnia 2018 roku, w kt6rym zezwolil wnioskodawcy Gminie Miejskiej Ko6cierzyna na
ztoienie do depozytu
sqdowego kwoty 11474 zt (jedena{cie tysiqcy czterysta siedemdziesiEt cztery zfote) tytufem
odszkodowania na
rzecz Jana KantowskieSo i Pauliny Kantowskiej za nieruchomoSC stanowiqcq dziatkq nr
192, obreb 05, o
powierzchni 0,0288ha, poroionE w Koscierzynie, dra kt6rej sEd Rejonowy
w Koscierzynie prowadzi
ksiegq wieczystE nr KoScierzyna k.527, kt6ra zgodnie z ostatecznq decyzjE starosty Koscierskiego
z 3 paidziernika
2018r. nr GGN.682L.Lg 2077 o wywlaszczeniu stala siq mocy prawa wlasnoSciq Gminy Miejsliej
Koscierzyna , z
tym zastrzezeniem, ie wyplata tej kwoty moie nastqpii na rzecz wierzyciela Jana Kantowskiego lub jego
nastepc6w prawnych - na ich wniosek,bez iadnych warunk6w lub na rzecz wierzyciela pauliny
Kantowskiej lub
jej nastqpc6w prawnych- na ich wniosek, po wykazaniu, !e Paulinie Kantowskiej przystugiwato prawo
wlasnosci
przedmiotowej dziatki i nie moie nastepiC na rzecz wnioskodawcy; wnioskodawca
wskazif, ie nie zna wierzycieli
i ich nastepc6w prawnych. Wobec powyiszego niniejszym wzywa sie wierzycieli i ich nastepc6w prawnych do
odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogloszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia piiejlcia depozytu na
rzecz Skarbu Pafstwa".

4.

kosztami postQpowania obciqiyi wnioskodawcq, uznajqcje za uiszczone w calojci.
Referendarz sadowy Emilia puzdrowska

Uzasadnlenie

Wnioskodawca Gmina Miejska Ko6cierzyna wni6sl o wydanie zezwolenia na zfoienie do depozytu sEdowego
kwoty L1474 zt tytulem odszkodowania na rzecz Jana Kantowskiego i Pauliny Kantowskiei za nieruchomoSi
stanowiqcq
dziatkq nr 192, obreb 05, o powierzchni 0,0288ha, poloionq w Koscierzynle, dla kt6rej sQd Rejonowy
w Koscierzynie
prowadzi ksiqgq wieczystQ nr Koicierzyna k.527, ktdra zgodnie z ostateczne decyzjE starosty
Koscierskiego z 3
paidziernika 2018r' nr GGN.6821.19.201.7 o wywtaszczeniu stala sie mocy prawa
wlasnodciq Gminy Miejskiej Koscierzyna.
wnioskodawca wskazaf, ie wierzyciele prawdopodobnie nie iyiE, a ich nastQpcy prawni nie sE znanr.
Wniosek zasluguje na uwzglqdnienie.
Referendarz s4dowy rozstrzygajqc w niniejszej sprawie zgodnie z wnioskiem wziql pod uwagg, ze w sprawacn
o
zlo2enie przedmiotu 6wiadczenia do depozytu sEdowego sqd nie jest uprawniony do badania prawdziwo6ci
twierdze6
przytoczonych we wniosku ograniczajEc siq jedynie do zbadania, czy zfoienie
do depozytu przedmiotu Swiadczenia jest
prawnie uzasadnione. Wypadki, w kt6rych dtuznik moze zlozyC przedmiot Swiadczenia do depozytu
sqdowego okregla
pEepis art. 467 k.c., ti. iezeli wskutek okolicznosci, za kt6re nie ponosi odpowiedzialnosci, nie wie, 'kto jest
wieizycielem,
albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela (pkt i), jezeli wierzyciel nie ma pelnej zdolriosci
do czynnoSci
ani przedstawiciela uprawnionego do przyjgcia Swiadczenia.(pkt 2), jezeli powstal sp6r, kto jest wierrycielem
frlwny hjezeli
(pkt 3) i
z powodu innych okolicznoSci dotycz4cych osoby wierryiiela Swiadczenie nie moze byd spelnione
ipkt 4).

Wskazane

w powolanym przepisie wypadki nie wyczerpu.jE wszystkich podstaw zlozenia przedmiotu Swiadczenia do
w innych przepisach. W mySl przepisu art. 133 pkt 1 ustawy z 21.08.1997r. o

depozytu. OkeSlone sE one r6wniez

gospodarce nieruchomoiciami (tj. Dz. U. 2018 poz. 2204), odszkodowanie (za wywlaszczenie nieruchomo6ci) wplaca si9 do
depozytu sqdowego, jezeli osoba uprawniona odmawia jego przyjgcia albo wyp.lata odszkodowania natrafia na trudne do
przezwyciEzenia przeszkody.
Poniewai w 6wietle okolicznosci przytoczonych we wniosku iAdanie wnioskodawcy jest prawnie uzasadnione,
albowiem wyplata odszkodowania natrafia na trudne do przezwycieienia przeszkody, gdyi nie sa znani nastepcy prawni
wierzyciela, do rqk kt6rych mogtaby nastapii wypiata odszkodowania, na leialo orzec ja k w pu nkcie 1 sentencji orzeczenia

na podstawie art. 5091 54 k.p.c. art. 692 k.p.c.

i

art, 693 (1) k.p.c. w zw. z

art.

133 pkt 1 ustawy o gospodarce

nieruchomoiciami.

O ile kwota nie zostanie podjeta w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi na rzecz Skarbu Pafstwa na
podstawie art. 4 ustawy z 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
udzialem w sprawie. zgodnie z tresciq przepisu art.67 pkt l ustawy o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U.
z 2076r. poz.623) oplatQ stala w kwocie 100 zl pobiera siq od wniosku o zloienie przedmiotu Swiadczenia do depozytu
art. 520 k.p.c. orzeczono,.iak w punkcie 4
sqdowego. MajEc zatem na uwadze powyisze, na podstawie
sentencji obciqiajQc nimi wnioskodawcq.
Referendarz sqdowy Emilia Puzdrowska

POUCZENIE:

pzysluguje skarga'

Od dorqczon"go postanowienia
tygodniowym
ktorq sklada si9 w terminie
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