Sygn. ake I Ns 279119

Postanowlenie
L7 pardziemika 2019 roku
Referendarz sadowy Emilia Puzdrowska
w SQdzie Rejonowym w KoScienynie I Wydzial Cywilny
po rozpoznaniu 17 paidziernika 2019 roku w Koscierzynie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Bernadety Mazurklewlcz
z udzlalem Tomasza Mazurklewlcza, Hacege Hypotheken{redlt Gewossenschaft Elngetragen
Gewossenschaft M.B. Haftpflicht w Gdarlsku, Specjalnei Kasy Poborowei Sldu Apelacyjnego w Torunlu,
adwokata dr Szydfowskiego, lgnacego Dziedzica, J6refa Gackowskiego i J6zefa l(uJawsklego
o zezwolenle na zloienle przedmiotu Swladczenla do depozgu sqdowego

postanawia

1.

zezwoli6 wnioskodawcy Bernadecie Mazurkiewicz na zloienie do depozytu sedowego:

a)

kwoty 0,01 zt {zero zlotych jeden grosz) z tytufu hipoteki umownej lEcznei zwyklej wpisanej pod
numerem 34 (trrydziesci cztery) na r2ecz Hacege Hypotheken{redlt Gewossenschaft Elngetragen
Gewossenschaft M.B. Haftpfllcht w Gdafsku,

b)

kwoty 0,01 zf (zero zlotych jeden grosz) z tytulu hipoteki umownej zwyklej wpisanej pod numerem 35
wTorunlu,
(trzydziesci pie6) na rzecz Specjalnej Kasy Poborowel Sedu ApelacyineSo

c)

kwoty 0,01 zl (zero ztotych jeden grosz) zq ulu hipoteki umownej zwyklej wpisanei pod numerem 35
(tnydzieSci szesd) na rzecz adwokata dr szydlowskiego,

d)

kwoty 0,01 zt (zero zlotych jeden grosz) z tytulu hipoteki umownej tacznei zwyklej wpisanej pod
numerem 37 (trzydziesci siedem) na rzecz ltnacego Dzledrica,

e)

kwoty 0,01 zl (zero zlotych jeden grosz) z tytulu hipoteki umownej tqcznej zwyklej wpisanej pod
numerem 38 (trzydziesci osiem) na rzecz J6zefa Gackowskiego,

0

kwow O,O1 zt (zero ztotych jeden grosz) z tytufu hipoteki umownej zwyklej wpisanej pod numerem 39
(tnydzie6ci dziewiqd) na rzecz J6zefa KulawskleSo,

obciaiajQcych nieruchomogd, dla kt6rej w Sedzie Rejonowym w Koscierrynie prowadzona jest ksiqga wieczysta
KW Nr GD1E/O0OOO37918, z tl/m zastneieniem, ie wyplata tych kwoty moie nastqpi6 na zecz wierzyciela lub

nastqpc6w prawnych wierzyciela- na ich wniosek, bez iadnych warunk6w
wnioskodawcy Bernadety Mazurkiewicz;

i

nie moie nastapid na

rzecz

2.

wezwad wienycieli, a takie ich nastqpc6w prawnych do odbioru depozytu sQdoweso w terminie 3 lat
od ogloszenia niniejszego postanowienia pod rygorem oneczenia przej6cia depozytu na rzecz Skarbu Pa6stwa;

3.

wezwad wierrycieli,

a takie ich

nastqpc6w prawnych

do odbioru depozytu przez ogloszenie

nastepujacej treSci:
"Sad Rejonowy w Ko3cienynie Wydzial I Cywilny w sprawie I Ns 279/19 wydal postanowienie
z 17 paidziernika 2019 roku, w kt6rym zezwolil wnioskodawcy Bernadecie Mazurek na zloienie do depozytu
sedowego kwoty:
- kwoty e01 zl {zero zlotych jeden grosz} z q ulu hipoteki umownej lqcznej zwyklej wpisanej pod numerem
34 (tnydziesci cztery) na rzecz Hacege Hypotheken-Credit Gewossenschaft Eingetragen Gewossenschaft

M.B, Haftpfllcht w Gdafsku,
grosz) z tytufu hipoteki umownej zwyklej wpisanej pod numerem 35
(trzydzieSci pigd) na necz Spectalnej Kasy Poborowei SQdu Apelacyjnego w Toruniu,
- kwoty O01 zl (zero zlotych jeden grosz) z tl^utu hipoteki umownej zwyklej wpisanej pod numerem 35
(trzydzieici szeid) na rzecz adwokata dr SzydlowskleSo,

- kwoty o,o1 zl (zero zlotych jeden

- kwoty 0,01 zl (zero zlotych jeden grosz) z tytulu hipoteki umownej lqcznej zwyklej wpisanej pod numerem 37
(trrydzie6ci siedem) na necz lgnacego Dzledzlca,
- kwoty 0,01 zl (zero zlotych jeden grosz) z tytulu hipoteki umownej lqcznej zwykfej wpisanej pod numerem 38
(trzydzieSci osiem) na rzecz J6zefa Gackowskiego,
- kwoty 0,01 zl (zero zlotych jeden grosz) z q/tulu hipoteki umownej zwyklej wpisanej pod numerem 39
(trzydziesci dziewiqd) na rzecz J6zefa Kujawskiego,
obciaiajacych nieruchomo{d, dla kt6rej w Sedzie Rejonowym w KoScierzynie prowadzona jest kiqga wieczysta
KW Nr GD1E/000OO37918, z tym zastrzeieniem, ie wyplata tych kwoty mote nastepid na rzecz wierzyciela lub
nastepc6w prawnych wierzyciela- na ich wniosek, bez iadnych warunk6w i nie moie nastQpiC na necz
wnioskodawcy Bernadety Mazurkiewicz; Wnioskodawcryni wskazala, ie nie zna wierrycieli i ich nastqpc6w
prawnych. Wobec powyiszego niniejszym wzywa sig wiezycieli, a takie ich nastgpc6w prawnych do odbioru
depozytu w terminie 3 lat od ogloszenia postanowienia pod rygorem orreczenia przejscia depozytu na rzecz
Skarbu Pafstwa".

4.

ptzyznad kuratorowi Magdalenie Zinka wynatrodzenie w kwocie 96 zl (dziewigddziesiQt sze5d zlotych),
kt6re wyplaciC z zaliczki uiszczonej przez wnioskodawczyniQ;

5.

kosztami postepowania obciQiyd wnioskodawce, uznajQc je za uiszczone w calosci.
Referendarz s4dowy Emilia Puzdrowska

Uzasadnlenle

Wnioskodawczyni wniosla o wydanie zezwolenia na zloienie do depozytu sedowego kwot opisanych w
punkcie 1 sentencji z q/tufu hipotek obciaiajQcych nieruchomoid, dla kt6rej w Sqdzie Rejonowym w
Ko6ciezynie prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr GD1E/00000379/8. Wnioskodawczyni wskazala, ii nie
zna wierzycieli, na rzecz ktdrych zostafy wpisane hipoteki obciaiajace nieruchomo6d i nie zna ich nastqpc6w
prawnych. Z tresci ksiegi wieczystej KW Nr GD1E/00000379/8 wynika, ie pnedmiotowe hipoteki zostaly
przepisane pny odlqczeniu dzialki.
W Swietle okolicznosci faktycznych przytoczonych we wniosku stwierdzid naleiy, ie wnioskodawczyni
nie zna wierzycieli inie jest w stanie ustalid, kto jest nastepcQ prawnym uprawnionych, na rzecz kt6rych
zostaty wpisane we wskazanej ksiedze wieczystej hipoteki obciQiajece nieruchomosd. wnioskodawczyni
jednoczesnie znekla siQ odbioru wplaconego do depozytu Swiadczenia.
Referendarz sqdowy wziql pod uwate rozstnygajec, zgodnie z wnioskiem, ie w sprawach o zloienie
przedmiotu Swiadczenia do depozytu sedowego sed nie jest uprawniony do badania prawdziwo3ci twierdzef
przytoczonych we wniosku ograniczajEc siq jedynie do zbadania, czy zloienie do depozytu przedmiotu
Swiadczenia jest prawnie uzasadnione. Zgodnie z tre5cie art. 457 pkt 1 k.c., poza wypadkami pnewidzianymi w
innych przepisach, dluinik moie zfoiyd przedmiot Swiadczenia do depozytu sQdoweSo, jeieli wskutek

okolicznosci, za kt6re nie ponosi odpowiedzialnoici, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca
zamieszkania lub siedziby wierzyciela jak r6wniei, jeieli z powodu innych okoliczno6ci dotyczqcych osoby
(art. 457 pkt 4 k.c.).
wienyciela Swiadczenie nie moie by6 spefnione
poniewai w iwietle okolicznoici przFoczonych we wniosku iqdanie wnioskodawcy jest prawnie
uzasadnione - naleialo orzec jak w punkcie 1 sentencji orzeczenia na podstawie art. 509(1) 54 k.p.c. w

zw'

z

art.467 pkt 1 k.c. , art. 692 k.p.c. i art. 693 (1) k.p.c. zgodnie z kt6rym referendarz sedowy nie badal
prawdziwosci twierdze wniosku, ograniczajec siq do oceny, czy wedlug przytoczonych okolicznoici zlo2enie
do depozytu iest prawnie uzasadnione.

O ile kwota nie zostanie podjeta w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi na zecz Skarbu

pafistwa na podstawie art. 4 ustawy

z

dnia 18 paidziernika 2006 r. o likwidacji niepodjetych depozyt6w (Dz. U.

Nr 208, poz. 1537).

91ust. 1i2

rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 8.03.2018r. w sprawie
okreSlenia wysokoSci wynagrodzenia izwrotu wydatk6w poniesionych przez kurator6w ustanowionych dla
stronywsprawiecywilnejwzw.zSSust. pkt 3 rozporzadzenia Ministra SQdziego z dnia 22.10.2015r' w
sprawie oplat za czynnosci adwokackie pnyznano kuratorowi wynagrodzenie, jak w punkcie 4 sentencii.
Stosownie do tresci pnepisu art. 520 k.p.c. kaidy uczestnik ponosi koszty postQpowania zwiazane ze
swym udzialem w sprawie. Zgodnie z tresciQ przepisu art. 57 pkt 1 ustawy o kosztach sadowych w sprawach

Na mocy

l

cywilnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.623) oplatq stalq w kwocie 1OO zl pobiera siq od wniosku o zloienie
pnedmiotu twiadczenia do depozytu sqdowego. W niniejszej sprawie wnioskodawca we wniosku zawarl

sze6d 2edaf o zloienie do deporytu sedowego. Tym samym naleina oplata w niniejszej sprawie wyniosla
lqcznie 500 zl (6x 10O zl). Ponadto wnioskodawca, mimo zobowiQzania do wskazania kandydata na kuratora
dla wienycieli, nie wskazal go. Tym samym obciaiaja go wydatki, kt6re w mySl przepisu art. 2 w zw. z art. 5
ust. I pkt 3 powolanej ustawy stanowie koszty sqdowe, zwiqzane z wynagrodzeniem dla kuratora dla
wierzyciela ustanowionego spo5r6d pracownik6w tutejszego sadu. Majec zatem na uwadze powyisze, na
podstawie
art. 520 k.p.c. orzeczono, jak w punkcie 5 sentencji obciQiajac nimi wnioskodawcq.

Referendarz sqdowy Emilia Puzdrowska

POUCZENTE:
Od dorgczonego postanowienia pzysluguje skarga,

ftorq sklada sig w terminie tygodniowym

poslanowienia.

0d doreczenia odpisu
-::
Skarga mo2e zostac zloTona bczpoSrednio ..
. .:
w biuze podawczy.nl tuteiszego
lub nadana w polskim Urzqclzie pr,s71r!/yrn, -,
co lest rdwnoznaczne z wniesiunlofi jej do Sqdu.
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