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Postanowienie
13 czerwca 2019 roku

puzdrowsKa

Referendarz sadowy Emiria
w SEdzie Rejonowym w Koscierzynie I Wydzial Cywilny
po rozpoznaniu 13 czerwca 2019 roku w Kojcierzvnie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Hanny Zela
z

udziaiem Anny Dziemiriskiej

o zezwolenie na zloienie przedmiotu fwiadczenia do depozytu sedowe8o

postanawia

l
zezwolii wnioskodawczyni Hannie zera na zfoienie do depozytu sEdowego kwoty
1,50 zr (ieden zrory
piq'dziesiEt groszy) z tyturu hipoteki umownej kaucyjnej
wpisanej pod numerem 1 0eden) na rzecz Anny
Dziemi6skiej, obciEiajQcej nieruchomoji, dra kt6rej w sqdzie Rejonowym
w Koscierzynie prowadzona jest
ksiqga wieczysta Kw Nr GD1E/00006394/L, z tym zastrze2eniem,
ie wyptata tej kwoty moie nastEpii na rzecz
wierzycielki lub nastepcdw prawnych wierzycielki- na ich wniosek,
bez !adnych warunk6w i nie moze nastEpic
na rzecz wnioskodawczyni Hanny Zela;

2'
zezwori( wnioskodawczyni Hannie zera na zloienie do depozytu
sEdowego kwoty 1,50 zr 0eden zroty
piqidziesiqt groszy) z tyturu hipoteki umownej kaucyjnej
wpisanej pod numerem 1 (ieden) na rzecz Anny
Dziemi6skiei, obciE2aiacei nieruchomosi, dra kt6rej * sqoti"
n";ono*ym w Koicierzynie prowadzona jest
ksiqSa wieczysta KW Nr GDlE/oooo6456/4, z tym zastrze2eniem,
ze wyptata tej kwoty mo2e nastEpii na rzecz
wierzycielki lub nastqpc6w prawnych wierzycielki- na ich wniosek,
bez iadnych warunk6w inie mo2e nastqpie
na rzecz wnioskodawczyni Hanny Zela;

3

wezwai wierzycierkq, a tak2e jej nastqpc6w prawnych do odbioru
depozytu sEdowego w terminie 3 rat
od ogloszenia niniejszego postanowienia pod rygorem
orzeczenia przejdcia
paistwa;
depozytu

4

ni

rzecz=skarbu

wezwai wierzycielkq, a tak2e jej

nastgpc6w prawnych do odbioru depozytu przez ogloszenie
nastqpujacej trejci:
"sEd Rejonowy w Koicierzynie wydzial I cywilny
w sprawie I Ns 14/19 wydat postanowienie z 13 czerwca 2otg
roku, w kt6rym zezworir: wnioskodawczyni Hannie zera
na zro2enie do depozytu sqdowego sadu Rejonowego
w Koicierzynie kwoty 1,50 zr 0eden zroty pieidziesiEt groszy)
z tyturu hipoteki umownej kaucyjnej wpisanej pod
numerem 1 (ieden) na rzecz Anny Dziemi6skiei, obciqiaiqcej
nieruchomosa, dra kt6rej w sEdzie Rejonowym
w Koscierzynie prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr GDlE/oooo63g4/L
o''z kwoty

r,so ,r 6"0"n-.,o.y
pieedziesiat groszy) z tytulu hipoteki umownei
kaucyjnej wpisanej pod numerem 1 (jeden) na rzecz Anny
Dziemidskiei, obciqiajacej nieruchomoii, dla kt6rej
sio.i" a".;onorym w Koscierzynie prowadzona lesr
ksiqga wieczysta KW Nr GDlE/oo0o6 456/4, z tym
zastrzezeniem, 2e wyprata tej kwoty mo2e nastqpii na rzecz
wierzycielki lub nastepc6w prawnych wierzycierki- na ich
wniosek, bez iadnych warunk6w inie moie nastEpia
na rzecz wnioskodawczyni Hanny Zela; Wobec powyiszego
niniejszym wzywa siq wierzycielkq, a takie

*

nastqpcdw prawnych do odbioru depozytu

w terminie

orzeczenia przejscia depozytu na rzecz Skarbu paistwa,,.

4

!

lat

oi

ogloszenia poitanowienia

Jej

foa ,ygore,

kosztami postqpowania obciqiyi wnioskodawczyniq,
uznaiqcje za urszczone w carosci.

Referendarz sEdowy Emilia puzdrowska

Uzasadnienie

Wnioskodawczyni wniosla o wydanie zezwolenia na zloienie do depozytu sEdowego okreslonej kwow

z twutu hipoteki

obciaiaiqcej nieruchomosci, kt6rych wnioskodawca .iest wlascicierem.
ie wierzyciel Anna Dziemiiska, na rzecz kt6rej zostaly wpisane w ksiedze
Rejonowego w Koscierzynie KW Nr GDlE/00006394/j. i KW Nr GD].E/00006456/4, hipoteki

wnioskodawczyni wskazata,

wieczystej sEdu
obciEiajEce nieruchomosci opisane w tych kslqgach, nie iyje inie przeprowadzono postqpowania spadkowego
po zmarfej. Tym samym nie sE znani nastqpcy prawni po zmarlej.
W Swietle okolicznoSci faktycznych przytoczonych we wniosku stwierdzii naleiy, ie wnioskodawca nte
zna wierzycieli i nie jest w stanie ustali6, kto jest nastepcE prawnym uprawnionych, na rzecz kt6rych zostary
wpisane w ksiqdze wieczystej SEdu Rejonowego w Koscierzynie KW Nr GDlE/OOOO6394/1 iw ksiqdze wieczysreJ

sEdu Rejonowego

w

Koicierzynie KW

Nr

GDlE/oooo64s6/4 hipoteki obciaiaiace nieruchomoii.

Wnioskodawczynijednoczeinie zrzekta siq odbioru wpfaconego do depozytu Swiadczenia.

sEd wziaf pod uwagq rozstrzygajac, zgodnie z wnioskiem,

ie w

sprawach

o

zlo2enie przedmiotu

Swiadczenia do depozytu sEdowego sqd nie jest uprawniony do badania prawdziwosci twierdzef przvtoczonvcn

we wniosku ograniczajqc siq jedynie do zbadania, czy ztoienie do depozytu przedmiotu :iwiadczenia
lesr
prawnie uzasadnione. zgodnie z tresciE art. 467 pkt 7 k.c., poza wypadkami przewidzianymi w innych
przepisach, dluinik moie zloiyf przedmiot 6wiadczenia do depozytu sEdowego, jeieli wskutek okolicznosci, za
kt6re nie ponosi odpowiedzialnosci, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub
siedziby wierzyciela jak r6wniei, jeieli z powodu innych okolicznoici dotyczEcych osoby wierzyciela Swiadczenie
nie moie byi spelnione (art. 467 pkt 4 k.c.).
PoniewaZ w Swietle okolicznosci przytoczonych we wniosku iqdanie dlu2nika jest prawnie uzasadnione
- nafeZalo orzecjak w punkcie L i 2 sentencji orzeczenia na podstawie art. 5091
54 k.p.c. w zw. z art. 467 pktf
k c. , art. 692 k.p.c.
art. 693 (1) k.p.c. zgodnie z ktdrym Sqd nie badal prawdziwosci twierdzei wniosKu,
ograniczajqc sie do oceny, czy wedlug przytoczonych okolicznosci zloienie do depozytu jest prawnre
uzasadnione.

i

O ile kwota nie zostanie podjqta w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi na rzecz skarbu
Paistwa na podstawie art. 4 ustawy z dnia 18 paidziernika 2006 r. o likwidacji niepodjqtych depozyt6w (Dz. U.
Nr 208, poz. 1537).

stosownie do treici przepisu art.520 k.p.c. kaidy uczestnik ponosi koszty postepowania zwiQzane ze
swym udzialem w sprawie. zgodnie z tresciE przepisu art. 67 pkt 1 ustawy o kosztach s4dowych w sprawacn
cywilnych (tj. Dz. u. z 2oL6r. poz.623) optate stafq w kwocie 1oo zl pobiera sie od wniosku o zlo2enie

przedmiotu swiadczenia

do depozytu sadowego. w niniejszej sprawie wnioskodawca we wniosku z
o zfoienie do depozytu sqdowego kwoty po j.,50 zl tytulem hipoteki

r6-o7.20L9t- zawarf dwa 2edania

obciE2ajecej nieruchomo6c opisanq w ksiqdze wieczystej KW Nr GDlE/Oooo639a/f i w ksiedze wieczystej KW
Nr GD1E/00006456/4. Tym samym nale2na oplata w niniejszej sprawie wynosi 2oo zl l2x 100 zl). Maiqc zarem

na uwadze powyzsze, na podstawie art. 520
wnioskodawce.

k.p.c. orzeczono, jak

w

punkcie 5 sentencji obciEiajac nimi
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CZENIF:

Od do' eczonego p.tstanovr'ienia przysluguje
skarga,
ktorq skl:ia sie \.r l.rntinic lygodniowym
oJ CJriczr.r.; r. 1: su ,. sl:r,r.rwienia.
Skarga rlc2e zosl:: c zlttiana bezpoSrednio
w. Dri.uz€ p0dalvczynt tutejszego Sqdu
lu[ naii.4i r,,, r )rsk:nt Uizgdz,e pocztowym,
1

co je:t rci,,n J:ri:i.zrre z wniesieniem jej do
SEdu.
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