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ZARZADZENIE

28 patdziemika 2019 roku

Referendan sadowy Emilla puzdrowska
w Sedzie Rejonowym w Koscierzynie I Wydzial Cywilny
po rozpoznaniu 28 patdziernika 2019 roku w Koscierzynie
na posledzeniu niejawnyit
sprawy z wniosku Gmlny Karsln
o zezwolenie na

rfoienle pnedmlotu Swladczenla do depozytu sldowego

aizadza.

1' ustanowi6 dla wierryciela Stefana Plata kuratora w osobie Moniki KoscielskieF pracownika

Sadu

Rejonowego w KoScierzynie;

2' o ustanowieniu

kuratora oglosid paez wywieszenie zanQdzenla w budynku sqdowym i w Unqdzle Gminy

Karsin na okres 30 dni.

Referendan sedowy Emllia Puzdrowska

Postanowiente
niezaskarzalne
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POSTANOWIENIE

28 paldziernika 2019 roku
Referendarz sadowy Emilia Puzdrowska
w Sadzie Rejonowym w KoScierzynie I Wydzial Cywilny
po rozpoznaniu 28 paidziernika 2019 roku w Ko6cierzvnie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Karsln
o zezwolenie na zloienle

pzedmiotu jwladczenla do depo:ytu sldowego
postanawla

zl

zezwolif wnioskodawo/ Gminie Karsin na zlotenie do depozytu sqdowego kwoty 125,50
(sto
dwadziescia piqi zlotych pl€Cdziesiqt grosry) tytulem odszkodowania na rzecz stefana platy za udziaf we
wlasnosci nieruchomo3ci, stanowiqcej dzlalke nr 313/1, o powierzchni 0,0004 ha, pofo:one w obrqbie
ewidencyjnym wiele, gm. Karsin, dla kt6rej sqd Rejonowy w Ko5cierzynie prowadzif ksiege wieczysta KW Nr
GolE/ooo262o8/7, kt6ra zgodnie z ostatecznq decyziE starosty
z 17 sierpnia 2015r.
nr A8.5740.437.6.2015 o zezwolenlu na reallzacje inwestycjl drogowej stala sle mocy prawa wlasnogciA Gminy
Karsin, z tym zastrzeieniem, ie wyplata tej kwoty moie nastEpid na rzecz nastqpc6w prawnych wierryciela
- na
ich wnioselq stosownie do ich udzial6w w spadku i nie moie nastqpid na rzecz wnioskodawcy;

Kojcierskiego

wezwad nastqpc6w prawnych wierzyciela do odbioru depozytu sqdowego w terminie 10 lat od ogloszenra
niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przej3cia depozytu na rzecz Skarbu padstwa;
wezwad nastqpc6w prawnych wierzyciela do odbioru depozytu przez ogfoszenie nastqpuiqcej tresci:
"Referendarz sadowy w sQdzie Rejonowym w Kojcierzynle wydzial I cywilny w sprawie I Ns 367119 wydal

postanowienie z 28 paidziernika 2019 roku, w ktdrym zezwolil wnioskodawcy Gminie Karsin na zfoienie do
depozytu sEdoweSo kwoty 125,50 zl (sto dwadziegcia piqd zfotych pieddziesiqt groszy) tytulem odszkodowania na
rzecz Stefana Platy za udzial we wlasnotci nieruchomosci, stanowiEcej dzialkq nr 313/1, o powierzchni 0,0004
ha, poloionq w obrqbie ewidencyjnym wiele, gm. Karsin, dla kt6rej sed Rejonowy w KoJcierzynie prowadzil
ksiqgQ wieczystq Kw Nr GD1E/0002 62oU7, n6'a zgodnie z ostatecznq decyzjq Starosty Koicierskiego z 17
sierpnia 2015r. nr A8.6740.437.6.2015 o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej stafa siq mocy prawa
wlasnoscia Gminy Karsin, z tym zastrzeieniem, !e wypfata tei kwoty moie nastapid na rzecz nastQpc6w prawnycn
wierzyciela - na ich wniosek, stosownie do ich udzial6w w spadku i nie moie nastEpid na rzecz wnioskodawcy;
wnioskodawca wskazaf, ie wierzyciel nie tyje ispadek po zmarlym nie zostaf objety. wobec powyiszego
niniejszym wzywa sie nast€pc6w prawnych wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogloszenia
postanowienia pod rygorem orzeczenia przejgcia depozytu na rzecz Skarbu pafstwa,,.
4.

przyznae kuratorowi Monice KoScielskiej wynagrodzenie
wyplacid z zaliczki ulszczonel przez wnioskodawc€;

w kwocie 96 zl (dziewiddziesiQt szesi zlotych), kt6re

kosztami postepowania obciaiyd wnioskodawcq, uznajEc je za uiszczone w caloJci.

Referendarz sQdowy Emilia Puzdrowska

Uzasadnlenle

Wnioskodawca Gmina Karsin Ko(cierzyna wniosfa o wydanie zezwolenia na zloienie do depozytu sqdowego
kwoty 125,50 zl Mutem odszkodowania na rzecz stefana Platy za udziaf we wlasnoici nieruchomosci, stanowiqcej
dzialkq nr 313/1, o powierzchni 0,0004 ha, pofoionq w obrebie ewidencyjnym Wiele, gm. Karsin, dla kt6rej Sqd Rejonowy
w KoScierzynie prowadzil ksiqge wieczystq KW Nr GD1E/000262O817, kt6ta zgodnie z ostatecznA decyzjA Starosty
Koscierskiego z 17 sierpnia 2015r. nr A8.5740.437.6.20L5 o zezwoleniu na realizacjQ inwestycji drogowej stala siq mocy
prawa wlasnogciq Gminy Karsin.
Wnioskodawca wskazal, ie wierzyciel nie iyje ,
Wniosek zasluguje na uwzglednienle.

a

jeSo nastqpcy prawni nie objqli spadku po zmarlym.

Ref€rendarz s4dowy rozstrzygaj4c w niniejszej sprawie zgodnie z wnioskiem wzi l pod uwagg, ze w sprawach o
zloienie przedmiotu Jwiadczenia do depozytu sedowego sqd nie jest uprawniony do badania prawdziwoSci twierdzed
przytoczonych we wniosku ograniczaiec sie jedynie do zbadania, czy zloienie do depozytu przedmiotu
Swiadczenia jest
prawnie uzasadnione. Wypadki, w kt6rych dluznik moze zlo\t, przedmiot Swiadczenia do depozytu
sqdowego okreSla
przepis art. 467 k.c', tj. jezeli wskutek okoliczno$ci, za kt6re nie ponosi odpowiedzialnosci, nie
wie, kto jeit wierrycielem,
albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela (pkt l), jezeli wierryciel nie ma pehej ;doln;sci do
czynnosci
glawnlch ani przedstawiciela uprawnionego do przyjgcia Swiadczenia (pkr 2), jezeli powstal sp6r, kto jest wierrycielem
(ptt 3) i jezeli z powodu imycb okolicmo$ci dotycz4cych osoby wierzyiiela Swiadczenie nie m'oze byd ipelnione (pkt 4).
Wskazane w powolanyrn przepisie wypadki nie wyczerpujq wszystkich podstaw zlozenia przedmiotu Swiadczenia do
depozltu. Okeilone s4 one r6\,r'niez w innych przepisach. W my(l przepisu art. 133 pkt 1 ustawy z 21.08.1997r. o
gospodarce nieruchomo5ciami (tj. Dz. U. 2018 poz. 2204), odszkodowanie (za wywlaszczenie nieruchomoSci) wplaca
sig do
depozytu s4dowego, jezeli osoba uprawniona odmawia jego prryjgcia albo wyplata odszkodowania natrafia na trudne do

przer^y ciQZenia przeszkody.
Poniewai w gwietle okoliczno3ci przytoczonych we wniosku iEdanie wnioskodawcy jest prawnie uzasadnione,
albowiem wyplata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciQienia przeszkody, gdyi nie sq znani nasrEpcy prawnl
wierzyciela, do rAk kt6rych moglaby nastEpie wyplata odszkodowania, naleialo orzec jak w pu n kcie 1 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 gospooarce

i

nieruchomoSciami.

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) w
zw. z art. Ll.8 a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomogciami (t.j. Dz. U. 2O1Br. poz.2204 i 234a).
Na mocy 51ust.
rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 8.03.2018r. w sprawie okreSlenia
wysokogci wynagrodzenia i zwrotu wydatk6w poniesionych przez kurator6w ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej
wzw.z58ust. 1 pkt 3 rozporzEdzenia Ministra Sedziego z dnia 22.10.2015r. w sprawie oplat za czynnosci adwokackie
przyznano kuratorowi wynagrodzenie, jak w punkcie 4 sentencji.
Stosownie do tresci przepisu art. 520 k.p.c. ka:dy uczestnik ponosi koszty postQpowania zwiqzane ze swym
udzialem w sprawie. Zgodnie z tre(ciA przepisu art.67 pkt l ustawy o kosztach sEdowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U.
z 20!6t- poz.623) oplate stalQ w kwocie 1OO zl pobiera sie od wniosku o zloienie przedmiotu Swiadczenia do depozytu
sadowego. Ponadto wnioskodawca nie wskazal kandydata na kuratora dla wierzyciela. Tym samym obcia2ajE go wydatki,
kt6re w my6l przepisu art. 2 w zw. z art. 5 ust. pkt 3 powolanej ustawy stanowiq koszty sqdowe, zwrazane z
wynagrodzeniem dla kuratora dla wierzyciela ustanowionego spogr6d pracownik6w tutejszego sqdu. MajQc zatem na
uwadze powyisze, na podstawie
art. 520 k.p.c. orzeczono, jak w punkcie 5 sentencji obciqiajqc nimi
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wnioskodawcQ.
Referendarz sqdowy Emilia Puzdrowska
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lrL,L!CZENIE;
Od r:1i;r.gczonego postanowrenia przysluguje skarga,

ktorq sklada sig w terminte lvgorlniowym
':
oC lorQczen,a odpisu post .,,, wii
Skarga moze zoslac zlo2oni? bezpo6rednio
w biurze poda!(czym tutrljszcrro
rub naJana rv polskim Ur,,(.4,
,'ocztcwym,
co Jest rownoznaczne z wnicsrc rem jej do Sqdu.
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