Sygn. akt: I Ns 302/19

Postanowienie
16 oaidziernika 2019 roku
Referendarz sadowy Emilia Puzdrowska
w Sadzie Rejonowym w Ko6cierzynie lWydziat Cywilny
po rozpoznaniu L6 paidziernika 20L9 roku w KoScierzynie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Felicii Zabrockiei i Zbigniewa Zabrockieto
z

udzialem Marianny Naworskiei

o zezwolenie na zloienie przedmiotu Swiadczenia do depozytu sedowego

postanawia

1.

zezwolii wnioskodawcom Felicji Zabrockiej i Zbigniewowi Zabrockiemu na zlo2enie do
depozytu sqdowego kwoty 0,01 zl (zero zlotych ieden grosz) z tytulu hipoteki umownej zwyklej
wpisanej pod numerem 1(jeden) na rzecz Marianny Naworskiej obciqiajqcej nieruchomoii, dla
kt6rej w Sqdzie Rejonowym w Ko6cierzynie prowadzona jest ksiqga wieczysta
KW Nr GD1E/00OO7633/6, z tym zastrze2eniem, ie wyplata tej kwoty mo2e nastapia na rzecz
wierzyciela lub nastepc6w prawnych wierzyciela- na ich wniosek, bez 2adnych warunk6w inie moie
nastApie na rzecz wnioskodawc6w Felicji Zabrockiej i Zbigniewa Zabrockiego;

2.

wezwai wierzycielkq, a tak2e jej nastepc6w prawnych do odbioru depozytu sadowego

w terminie 3 lat od ogfoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejicia depozytu
na rzecz Skarbu Pafstwa;

3.

wezwae wierzycielkq, a tak2e
nastepujAcej treSci:

jej nastepc6w prawnych do odbioru depozytu przez ogfoszenie

"Sad Rejonowy w Koscierzynie Wydzial lCywilny w sprawie lNs 302/19 wydal postanowienie
z 16 paidziernika 2019 roku, w kt6rym zezwolil wnioskodawcom Felicji Zabrockiej iZbigniewowi
Zabrockiemu na zloienie do depozytu sqdowego kwoty 0,01 zl (zero zfotych jeden grosz) z tytulu
hipoteki umownej zwyklej wpisanej pod numerem 1 (jeden) na rzecz Marianny Naworskiej
obciEiajQcej nieruchomosi, dla kt6rej w SEdzie Rejonowym w Ko5cierzynie prowadzona jest ksiqga
wieczysta KW Nr G D1E/00007633/6, z tym zastrzeieniem, 2e wypfata tej kwoty mo2e nastEpid na
rzecz wierzyciela lub nastqpc6w prawnych wierzyciela- na ich wniosek, bez iadnych warunk6w i nie
moze nastqpie na rzecz wnioskodawc6w Felicji Zabrockiej iZbigniewa Zabrockiego; Wnioskodawcy
wskazali, 2e nie znaja wierzycielki ijej nastqpc6w prawnych. Wobec powy2szego niniejszym wzywa
siq wierzycielke, a takie jej nastqpc6w prawnych do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogloszenia
postanowienia pod rygorem orzeczenia przej5cia depozytu na rzecz Skarbu Paistwa".

4.

przyzna(. kuratorowi Aleksandrze Palubickiej wynagrodzenie w kwocie 96 zl (dziewiqddziesiqt
szeii zlotych), kt6re wyplacii ze Srodk6w Skarbu Padstwa;

5.

zasEdzia od wnioskodawc6w Felicji Zabrockiej i Zbigniewa Zabrockiego na rzecz Skarbu
Paistwa- Sqdu Rejonowego w Ko6cierzynie solidarnie kwotq 96 zl (dziewiqidziesiat sze6i zfotych)
tytulem zwrotu wydatk6w.
Referendarz sqdowy Emilia Puzdrowska

Uzasadnienie
Wnioskodawcy wniesli o wydanie zezwolenia na zlo2enie do depozytu sqdowego kwoty 0,01 zl tytulu
hipoteki obcia2ajEcej nieruchomosi, dla kt6rej w sqdzie Rejonowym w Ko6cierzynie prowadzona jest ksiqga
wieczysta KW Nr GDl.E/00007633/6. Wnioskodawcy wskazali,2e nie znajq wierzycielki, na rzecz ktorej zostala
wpisana hipoteka obciaiaiQca nieruchomoii i nie znaiE iej nastqpc6w prawnych. z tresci ksiqgi wieczystej
wynika,2e przedmiotowa hipoteka zostala przepisane przy odlEczeniu dzialki.
W iwietle okoliczno6ci faktycznych przytoczonych we wniosku stwierdzi6 naleiy, ie wnioskodawcv nie
znajE wierzycielki i nie sE w stanie ustalii, kto jest nastepcq prawnym uprawnionej, na rzecz kt6rej zostata
wpisana we wskazanej ksiqdze wieczystej hipoteka obciAiajEca nieruchomo:i6. Wnioskodawcy jednoczeinie
zrzekli siQ odbioru wplaconego do depozytu Swiadczenia.
Referendarz sqdowy wziql pod uwage rozstrzygajEc, zgodnie z wnioskiem, ie w sprawach o zloienre
przedmiotu Swiadczenia do depozytu sedowego sQd nie jest uprawniony do badania prawdziwosci twierdze6
przytoczonych we wniosku ogranicza.iEc siQ iedynie do zbadania, czy zlo2enie do depozytu przedmiotu
swiadczenia jest prawnie uzasadnione. zgodnie z tresciQ art.467 pkt 1 k.c., poza wypadkami przewidzianymi w
innych przepisach, dtuinik mo2e ztoiyi przedmiot Swiadczenia do depozytu sEdowego, jeieli wskutek
okolicznosci, za kt6re nie ponosi odpowiedzialnosci, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna mrelsca
zamieszkania lub siedziby wierzyciela jak r6wniei, je2eli z powodu innych okoliczno6ci dotyczacych osooy
wierzyciela Swiadczenie nie mo2e byi spelnione (art.467 pkt 4 k.c.).
Poniewai w jwietle okolicznoSci przytoczonych we wniosku 2Edanie wnioskodawcy jest prawnie
uzasadnione - naleialo orzec jak w punkcie L sentencji orzeczenia na podstawie art. 509(1) 54 k.p.c. w zw.
z aft. 467 pkt 1 k.c. , aft. 692 k.p.c. i art. 693 (1) k.p.c. zgodnie z kt6rym referendarz sqdowy nie badal
prawdziwosci twierdzeri wniosku, ograniczajEc siq do oceny, czy wedlug przytoczonych okolicznosci zlo2enie do
depozytu jest prawnie uzasadnione.
O ile kwota nie zostanie podjeta 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 tresci przepisu art.520 k.p.c. ka2dy uczestnik ponosi koszty postepowania zwiEzane ze
swym udziafem w sprawie. Zgodnie z tresciE przepisu art.67 pkt L ustawy o kosztach sEdowych w sprawach
cywilnych (t.j. Dz. U. z 2076r. poz.623) oplatq stalQ w kwocie 1OO zl pobiera siq od wniosku o zlozenre
przedmiotu 6wiadczenia do depozytu sadowego. Oplata ta zostal przez wnioskodawcow uiszczona w calosci.
Stosownie do tresci przepisu art. 693 (3) 53 k.p.c. , jeieli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie sE znane ,
sEd ustanawia kuratora. Przepis art.510 $2 k.p.c. stosuje siq odpowiednio. W my6l przepisu art.510 92 zd. 2
k.p.c, w razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastqpowania zainteresowanego, kt6rego miejsce pobytu nie
jest znane, jego wyznaczenie nastepuje z urzqdu. W okolicznosciach niniejszej sprawy zaszty podstawy do
wyznaczenia kuratora dla wierzycielki , kt6ra nie jest znana. Tym samym powstal wydatek, tj. wynagrodzenie
dla ustanowionego sposr6d pracownik6w tutejszego sadu kuratora dla wierzyciela, kt6ry w mySl przepisu art. 2
w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 3 powolanej ustawy stanowi koszty sEdowe. MajEc zatem na uwadze powyisze, na
podstawie art. 520 k.p.c. orzeczono, jak w punkcie 4 i5 sentencji obciqiajEc nim wnioskodawc6w solidarnie,
na podstawie 51ust. 1i2 rozporzAdzenia Ministra Sprawiedliwo<ci z dnia 8.03.2018r. w sprawie okreslenia
wysoko(ci wynagrodzenia i zwrotu wydatk6w poniesionych przez kurator6w ustanowionych dla strony w
sprawie cywilnej w zw. z 5 8 ust. 1 pkt 3 rozporzEdzenia Ministra Sqdziego z dnia 22.70.2075r. wsprawieoplat
za czvnno6ci adwokackie.
Referendarz sadowy Emilia Puzdrowska

