Sygn. akt: I Ns 393/19

Postanowienie
22 listopada 2019 roku
Referendarz sadowy Emilia Puzdrowska
w Sqdzie Rejonowym w KoEcierzynie I Wydziat Cywilny
po rozpoznaniu 22 listopada 2019 roku w KoScierzynie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Ewy Biesik iAndrzeia Biesik
o zezwolenie na zfoienie przedmiotu Swiadczenia do depozytu sedowego

postanawia

1.

zezwolii wnioskodawcom Ewie Biesik iAndrzejowi Biesik na zlo2enie do depozytu sEdowego
kwoty 0,01 zf (zero zlotych jeden grosz) z tytufu hipoteki umownej lEcznej zwyklej wpisanej pod
numerem 2 (dwa) na rzecz Jana Bonowskiego obciE2ajEcej nieruchomoSi, dla kt6rej w SEdzie
Rejonowym w Koicierzynie prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr G D1E/00036593/5, z tym
zastrzeienlem, 2e wyplata tej kwoty moie nastapii na rzecz wierzyciela lub nastqpc6w prawnych
wierzyciela- na ich wniosek, bez iadnych warunk6w i nie moie nastApii na rzecz wnioskodawc6w
Ewy Biesik i Andrzeja Biesik;

2.

wezwai wierzyciela, a takie jego nastQpc6w prawnych do odbioru depozytu sqdowego
w terminie 3 lat od ogloszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejscia depozytu
na rzecz Skarbu Paistwa;

3.

wezwaa wierzyciela, a tak2e jego nastQpc6w prawnych do odbioru depozytu przez ogfoszenie
nastqpujAcej tre6ci:
"Referendarz sqdowy w Sadzie Rejonowym w Koscierzynie Wydzial I Cywilny w sprawie I Ns 393/19

wydat postanowienie z 22 listopada 2019 roku, w kt6rym zezwolil wnioskodawcom Ewie Biesik
iAndrzejowi Biesik na zlo2enie do depozytu sqdowego kwoty 0,01 zl (zero zlotych jeden grosz)
z tytufu hipoteki umownej fqcznej zwyklej wpisanej pod numerem 2 (dwa) na rzecz Jana
Bonowskiego obciqiajEcej nieruchomo6i, dla kt6rej w SEdzie Rejonowym w Koicierzynie prowadzona
jest ksiqga wieczysta KW Nr G D1E/00036593/5, z tym zastrze2eniem, 2e wyplata tej kwoty moie
nastqpii na rzecz wierzyciela lub nastqpc6w prawnych wierzyciela- na ich wniosek, bez iadnych
warunk6w i nie mo2e nastqpii na rzecz wnioskodawc6w Ewy Biesik iAndrzeja Biesik; Wnioskodawcy
wskazali, 2e nie znajq wierzyciela ijego nastqpc6w prawnych. Wobec powyzszego niniejszym wzywa
siq wierzyciela, a takze jego nastgpc6w prawnych do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogloszenia
postanowienia pod rygorem orzeczenia przej5cia depozytu na rzecz Skarbu Pahstwa".

4.

przyznai kuratorowi Aleksandrze Borzyszkowskiej wynagrodzenie

w

kwocie

(dziewiqcdziesiat szeSi zlotych), kt6re wypfacia z uiszczonej przez wnioskodawc6w zaliczki;

5.

kosztami postQpowania obciqiyi wnioskodawcq, uznajqc je za uiszczone w calosci.

Pouczenie

Od

dorgczonego postanowienia przysluguje
mozliwoSi zaskarzenia popnez zlozenrc w
terrninie tygodnio*ym od daty dorgczenia
postanowicnia. wniosku o dorgczenie jego

Referendarz sqdowy Emilia Puzd rowska

uzasadnienia. ktory to wniosek musi wskazywac,

jakicj czqici postanouienia dotycz] oraz musi
byi oplacony kwot4 100 zl oplaty s4dowej, a
nastqpnie po otrzlmaniu uzasadnienia - poptzez
zlozenie skargi na orzeczenie referendarza
s4dorvego w terminie rvskazanym rv pouczeniu
dolaczonlm do uzasadnienia postanou ienia.
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