
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

 o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1107)

U S T A W A   z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr 16, poz. 93,

z późn. zm.)

[Art. 156.
Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania
wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, z
zapisu, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umowy przenoszącej
własność zależy od istnienia tego zobowiązania.]

<Art. 156.
Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania
wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, z
zapisu zwykłego, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność
umowy przenoszącej własność zależy od istnienia tego zobowiązania.>

Art. 510.
§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do

przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

[§ 2. Jeżeli zawarcie umowy przelewu następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z
uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, z zapisu, z
bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umowy przelewu zależy
od istnienia tego zobowiązania.]

<§ 2. Jeżeli zawarcie umowy przelewu następuje w wykonaniu zobowiązania
wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia
wierzytelności, z zapisu zwykłego, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego
zdarzenia, ważność umowy przelewu zależy od istnienia tego zobowiązania.>

Art. 922.
§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub

kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.
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§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak
również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie
od tego, czy są one spadkobiercami.

[§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie,
w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty
postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz
obowiązek wykonania zapisów i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w
przepisach księgi niniejszej.]

<§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim
zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym
środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o
zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również
inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.>

Art. 932.
§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i

rodzice.
§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem

spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało
ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego
małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w
częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy,
który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku
pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego
zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między
dalszych zstępnych spadkodawcy.

<§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa
spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu
z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.>

Art. 939.
[§ 1. Małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy

zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może
żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z
których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Do roszczeń
małżonka z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zapisie.]

<§ 1. Małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy
zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może
żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego,
z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Do
roszczeń małżonka z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zapisie
zwykłym.>
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§ 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje małżonkowi, jeżeli wspólne pożycie
małżonków ustało za życia spadkodawcy.

Art. 967.
[§ 1. Jeżeli osoba powołana jako spadkobierca testamentowy nie chce lub nie może być

spadkobiercą, spadkobierca ustawowy, któremu przypadł przeznaczony dla tej osoby
udział spadkowy, obowiązany jest, w braku odmiennej woli spadkodawcy, wykonać
obciążające tę osobę zapisy, polecenia i inne rozrządzenia spadkodawcy.]

<§ 1. Jeżeli osoba powołana jako spadkobierca testamentowy nie chce lub nie może być
spadkobiercą, spadkobierca ustawowy, któremu przypadł przeznaczony dla tej
osoby udział spadkowy, obowiązany jest, w braku odmiennej woli spadkodawcy,
wykonać obciążające tę osobę zapisy zwykłe, polecenia i inne rozrządzenia
spadkodawcy.>

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do spadkobiercy podstawionego oraz do
spadkobiercy, któremu przypada udział spadkowy z tytułu przyrostu.

DZIAŁ III. ZAPIS I POLECENIE

<Rozdział I
Zapis zwykły>

[Art. 968.
§ 1. Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę

ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego
na rzecz oznaczonej osoby (zapis).

§ 2. Spadkodawca może obciążyć zapisem także zapisobiercę (dalszy zapis).]
<Art. 968.

§ 1. Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę
ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia
majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły).

§ 2. Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis).>

Art. 981.
Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu.

<Rozdział II
Zapis windykacyjny

Art. 9811.
§ 1. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może

postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia
spadku (zapis windykacyjny).
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§ 2. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:
1) rzecz oznaczona co do tożsamości,
2) zbywalne prawo majątkowe,
3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Art. 9812.
Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu
nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca jest zobowiązany do jego zbycia. Jeżeli
przedmiotem zapisu jest ustanowienie dla zapisobiercy użytkowania lub służebności,
zapis jest bezskuteczny, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot majątkowy obciążony
użytkowaniem lub służebnością nie należy do spadku albo spadkodawca jest
zobowiązany do jego zbycia.

Art. 9813.
§ 1. Zastrzeżenie warunku lub terminu uczynione przy ustanawianiu zapisu

windykacyjnego uważa się za nieistniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z
okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia zapis nie zostałby uczyniony, zapis
windykacyjny jest nieważny. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub
nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem
spadku.

§ 2. Zapis windykacyjny nieważny ze względu na zastrzeżenie warunku lub terminu
wywołuje skutki zapisu zwykłego uczynionego pod warunkiem lub z zastrzeżeniem
terminu, chyba że co innego wynika z treści testamentu lub z okoliczności.

Art. 9814.
Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym osobę, na której rzecz uczynił zapis
windykacyjny.

Art. 9815.
Przepisy o powołaniu spadkobiercy, przyjęciu i odrzuceniu spadku, o zdolności do
dziedziczenia i o niegodności stosuje się odpowiednio do zapisów windykacyjnych.

Art. 9816.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale oraz w przepisach szczególnych
do zapisu windykacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o zapisie zwykłym.>

<Rozdział III
Polecenie >

Art. 982.
Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek
oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).

[Art. 985.
Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca
testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem. Jeżeli
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polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać także
właściwy organ państwowy.]

<Art. 985.
Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca
testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem.
Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać
także właściwy organ władzy publicznej.>

Art. 986.
[§ 1. Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu.]
<§ 1. Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę lub wykonawców

testamentu.>
§ 2. Nie może być wykonawcą testamentu, kto nie ma pełnej zdolności do czynności

prawnych.

<Art. 9861.
Spadkodawca może powołać wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu
spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem.>

[Art. 988.
§ 1. Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać

majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy i
polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą
spadkodawcy i z ustawą.

§ 2. Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z
zarządu spadkiem. Może również pozywać w sprawach o prawa należące do spadku i
być pozwany w sprawach o długi spadkowe.

Art. 989.
§ 1. Do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a wykonawcą testamentu wynikających

ze sprawowania zarządu spadkiem stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu za
wynagrodzeniem.

§ 2. Koszty zarządu majątkiem spadkowym oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu
należą do długów spadkowych.]

<Art. 988.
§ 1. Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien

zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności
wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek
spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie
po dokonaniu działu spadku.

§ 2. Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających
z zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem.
Może również pozywać w sprawach o prawa należące do spadku i być pozwany w
sprawach o długi spadkowe.
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§ 3. Wykonawca testamentu powinien wydać osobie, na której rzecz został uczyniony
zapis windykacyjny przedmiot tego zapisu.

Art. 989.
§ 1. Do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a wykonawcą testamentu

wynikających ze sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub
oznaczonym składnikiem stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu za
wynagrodzeniem.

§ 2. Koszty zarządu majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub
oznaczonym składnikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu należą do
długów spadkowych.>

Art. 990.
Z ważnych powodów sąd może zwolnić wykonawcę testamentu.

<Art. 9901.
Spadkodawca może powołać wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu
przedmiotem zapisu windykacyjnego, do chwili objęcia we władanie tego przedmiotu
przez osobę, na której rzecz uczyniono zapis windykacyjny.>

[Art. 993.
Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do
spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny uczynione przez spadkodawcę.]

<Art. 993.
Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast
dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy
windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.>

[Art. 995.
Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen
z chwili ustalania zachowku.

Art. 996.
Darowiznę uczynioną przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku zalicza się na należny
mu zachowek. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się
na należny mu zachowek także darowiznę uczynioną przez spadkodawcę wstępnemu
uprawnionego.]

<Art. 995.
§ 1. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a

według cen z chwili ustalania zachowku.
§ 2. Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu z chwili

otwarcia spadku, a według cen z chwili ustalania zachowku.
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Art. 996.
Zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz
uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli uprawnionym do
zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek także
zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz jego
wstępnego.>

[Art. 998.
§ 1. Jeżeli uprawniony do zachowku jest powołany do dziedziczenia, ponosi on

odpowiedzialność za zapisy i polecenia tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej
wartość udziału spadkowego, który stanowi podstawę do obliczenia należnego
uprawnionemu zachowku.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy zapis na rzecz uprawnionego
do zachowku został obciążony dalszym zapisem lub poleceniem albo uczyniony pod
warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.]

<Art. 998.
§ 1. Jeżeli uprawniony do zachowku jest powołany do dziedziczenia, ponosi on

odpowiedzialność za zapisy zwykłe i polecenia tylko do wysokości nadwyżki
przekraczającej wartość udziału spadkowego, który stanowi podstawę do
obliczenia należnego uprawnionemu zachowku.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy zapis zwykły na rzecz
uprawnionego do zachowku został obciążony dalszym zapisem lub poleceniem albo
uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.>

Art. 999.
Jeżeli spadkobierca obowiązany do zapłaty zachowku jest sam uprawniony do zachowku,
jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego
własny zachowek.

<Art. 9991.
§ 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku,

może on żądać od osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny
doliczony do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku.
Jednakże osoba ta jest obowiązana do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach
wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego.

§ 2. Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, sama jest
uprawniona do zachowku, ponosi ona odpowiedzialność względem innych
uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jej
własny zachowek.

§ 3. Osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może zwolnić się od
obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie
przedmiotu zapisu.

§ 4. Jeżeli spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne na rzecz kilku osób, ich
odpowiedzialność względem uprawnionego do zachowku jest solidarna. Jeżeli
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jedna z osób, na których rzecz zostały uczynione zapisy windykacyjne, spełniła
świadczenie uprawnionemu do zachowku, może ona żądać od pozostałych osób
części świadczenia proporcjonalnych do wartości otrzymanych zapisów
windykacyjnych.>

Art. 1000.
[§ 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może

on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku,
sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest
obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego
skutkiem darowizny.]

<§ 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy
lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od
osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy
pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest
obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego
skutkiem darowizny.>

§ 2. Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on odpowiedzialność
względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki
przekraczającej jego własny zachowek.

§ 3. Obdarowany może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia
zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny.

[Art. 1003.
Spadkobiercy obowiązani do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku mogą żądać
stosunkowego zmniejszenia zapisów i poleceń.

Art. 1004.
§ 1. Zmniejszenie zapisów i poleceń następuje w stosunku do ich wartości, chyba że z treści

testamentu wynika odmienna wola spadkodawcy.
§ 2. W razie zmniejszenia zapisu obciążonego dalszym zapisem lub poleceniem, dalszy zapis

lub polecenie podlega stosunkowemu zmniejszeniu.
Art. 1005.

§ 1. Jeżeli spadkobierca obowiązany do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku sam jest
uprawniony do zachowku, może on żądać zmniejszenia zapisów i poleceń w takim
stopniu, ażeby pozostał mu jego własny zachowek.

§ 2. Jeżeli zapisobierca sam jest uprawniony do zachowku, zapis uczyniony na jego rzecz
podlega zmniejszeniu tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny
zachowek.

Art. 1006.
Jeżeli zmniejszeniu podlega zapis, którego przedmiot nie da się podzielić bez istotnej zmiany
lub bez znacznego zmniejszenia wartości, zapisobierca może żądać całkowitego wykonania
zapisu, uiszczając odpowiednią sumę pieniężną.
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Art. 1007.
§ 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o

zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia
testamentu.

§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu
otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat trzech od
otwarcia spadku.]

<Art. 1003.
Spadkobiercy obowiązani do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku mogą żądać
stosunkowego zmniejszenia zapisów zwykłych i poleceń.

Art. 1004.
§ 1. Zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń następuje w stosunku do ich wartości,

chyba że z treści testamentu wynika odmienna wola spadkodawcy.
§ 2. W razie zmniejszenia zapisu zwykłego obciążonego dalszym zapisem lub

poleceniem, dalszy zapis lub polecenie podlega stosunkowemu zmniejszeniu.
Art. 1005.

§ 1. Jeżeli spadkobierca obowiązany do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku
sam jest uprawniony do zachowku, może on żądać zmniejszenia zapisów zwykłych
i poleceń w takim stopniu, ażeby pozostał mu jego własny zachowek.

§ 2. Jeżeli zapisobierca sam jest uprawniony do zachowku, zapis zwykły uczyniony na
jego rzecz podlega zmniejszeniu tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego
własny zachowek.

Art. 1006.
Jeżeli zmniejszeniu podlega zapis zwykły, którego przedmiot nie da się podzielić bez
istotnej zmiany lub bez znacznego zmniejszenia wartości, zapisobierca może żądać
całkowitego wykonania zapisu, uiszczając odpowiednią sumę pieniężną.

Art. 1007.
§ 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o

zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od
ogłoszenia testamentu.

§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu
otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia
się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.>

Tytuł VI. [STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA I
OCHRONA SPADKOBIERCY] <Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu

windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy>

Art. 1029.
§ 1. Spadkobierca może żądać, ażeby osoba, która włada spadkiem jako spadkobierca, lecz

spadkobiercą nie jest, wydała mu spadek. To samo dotyczy poszczególnych
przedmiotów należących do spadku.
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§ 2. Do roszczeń spadkobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotów należących
do spadku, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również o naprawienie
szkody z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty tych przedmiotów oraz do roszczeń
przeciwko spadkobiercy o zwrot nakładów stosuje się odpowiednio przepisy o
roszczeniach między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy żąda wydania swego
majątku osoba, co do której zostało uchylone orzeczenie o uznaniu jej za zmarłą.

<Art. 10291.
Przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio do stwierdzenia nabycia przedmiotu
zapisu windykacyjnego.>

[Art. 1033.
Odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zapisów i poleceń ogranicza się zawsze do wartości
stanu czynnego spadku.]

<Art. 1033.
Odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zapisów zwykłych i poleceń ogranicza się do
wartości stanu czynnego spadku.>

Art. 1034.
§ 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi

spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od
pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów.

§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w
stosunku do wielkości udziałów.

<Art. 10341.
§ 1. Do chwili działu spadku wraz ze spadkobiercami solidarną odpowiedzialność za

długi spadkowe ponoszą także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy
windykacyjne.

§ 2. Rozliczenia między spadkobiercami i osobami, na których rzecz zostały uczynione
zapisy windykacyjne, następują proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez
nich przysporzeń. Spadkobiercom uwzględnia się ich udział w wartości ustalonego
w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Art. 10342.
Od chwili działu spadku spadkobiercy i osoby, na których rzecz zostały uczynione
zapisy windykacyjne, ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe proporcjonalnie do
wartości otrzymanych przez nich przysporzeń.

Art. 10343.
Odpowiedzialność osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny za długi
spadkowe, jest ograniczona do wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego według
stanu i cen z chwili otwarcia spadku.>
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[Art. 1039.
§ 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo

między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do
zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z
oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana
ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

§ 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny na schedę spadkową także
na spadkobiercę ustawowego nie wymienionego w paragrafie poprzedzającym.

§ 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych
stosunkach przyjęte.

Art. 1040.
Jeżeli wartość darowizny podlegającej zaliczeniu przewyższa wartość schedy spadkowej,
spadkobierca nie jest obowiązany do zwrotu nadwyżki. W wypadku takim nie uwzględnia się
przy dziale spadku ani darowizny, ani spadkobiercy zobowiązanego do jej zaliczenia.

Art. 1041.
Dalszy zstępny spadkodawcy obowiązany jest do zaliczenia na schedę spadkową darowizny
uczynionej przez spadkodawcę jego wstępnemu.]

<Art. 1039.
§ 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi

albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani
do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz
zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności
wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od
obowiązku zaliczenia.

§ 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu
windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego nie
wymienionego w paragrafie poprzedzającym.

§ 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w
danych stosunkach przyjęte.

Art. 1040.
Jeżeli wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegających zaliczeniu
przewyższa wartość schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowiązany do zwrotu
nadwyżki. W wypadku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny lub
zapisu windykacyjnego, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich zaliczenia.

Art. 1041.
Dalszy zstępny spadkodawcy obowiązany jest do zaliczenia na schedę spadkową
darowizny oraz zapisu windykacyjnego dokonanych przez spadkodawcę na rzecz jego
wstępnego.>

Art. 1042.
[§ 1. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn

podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega
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podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym
oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich
zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny podlegającej zaliczeniu.]

<§ 1. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość
darowizn lub zapisów windykacyjnych podlegających zaliczeniu dolicza się do
spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców
obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową
każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet
jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającej
zaliczeniu.>

§ 2. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a
według cen z chwili działu spadku.

<§ 21. Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu z chwili
otwarcia spadku, a według cen z chwili działu spadku.>

[§ 3. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków przedmiotu
darowizny.]

<§ 3. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków przedmiotu
darowizny lub zapisu windykacyjnego.>

USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. O NABYWANIU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ

CUDZOZIEMCÓW (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.)

Art. 7.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przekształcenia spółki handlowej w rozumieniu

przepisów tytułu IV działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych.

[2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia przez
osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Jeżeli prawo ojczyste spadkodawcy nie
przewiduje dziedziczenia ustawowego, w tym zakresie stosuje się prawo polskie.]

<2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia
lub zapisu windykacyjnego przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego.
Jeżeli prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje dziedziczenia ustawowego, w
tym zakresie stosuje się prawo polskie.>

3. Jeżeli cudzoziemiec, który nabył wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie
testamentu, nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na
podstawie wniosku złożonego w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia spadku, prawo
własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby, które
byłyby powołane do spadku z ustawy.

<3a. Jeżeli cudzoziemiec, który nabył nieruchomość na podstawie zapisu
windykacyjnego, nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na podstawie wniosku złożonego w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia
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spadku, prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego
wchodzi do spadku. Stosuje się wtedy przepisy ust. 2 i 3, z tym że termin, o którym
mowa w ust. 3, biegnie od chwili, gdy cudzoziemiec dowiedział się o wejściu do
spadku prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.>

[4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do udziałów lub akcji spółki handlowej
będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.]

<4. Przepisy ust. 2 – 3a stosuje się odpowiednio do udziałów lub akcji spółki handlowej
będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.>

5. Przepisów ustawy nie stosuje się do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546).

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 636.
Środkami zabezpieczenia są: spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do
depozytu, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością.
Zastosowanie jednego z tych środków nie wyłącza zastosowania innych, równocześnie lub
kolejno.

<Art. 6361.
Przepisy o zabezpieczeniu spadku stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia przedmiotu
zapisu windykacyjnego.>

Art. 665.
[§ 1. Sąd spadku albo notariusz wyda osobie powołanej na wykonawcę testamentu na jej

wniosek zaświadczenie, w którym wymieni imię, nazwisko, miejsce ostatniego
zamieszkania oraz datę i miejsce śmierci spadkodawcy, imię, nazwisko i miejsce
zamieszkania wykonawcy testamentu, jak również zamieści stwierdzenie, że dana osoba
została powołana na wykonawcę testamentu.]

<§ 1. Sąd spadku albo notariusz wyda osobie powołanej na wykonawcę testamentu, na
jej wniosek, zaświadczenie, w którym wymieni imię, nazwisko, miejsce ostatniego
zamieszkania oraz datę i miejsce śmierci spadkodawcy, imię, nazwisko i miejsce
zamieszkania wykonawcy testamentu, jak również zamieści stwierdzenie, że dana
osoba została powołana na wykonawcę testamentu. W zaświadczeniu wskazuje się
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też prawa i obowiązki wykonawcy testamentu, jeżeli zostały one określone przez
spadkodawcę.>

§ 2. Notariusz niezwłocznie zawiadamia sąd spadku o wydanym zaświadczeniu, przesyłając
jego odpis.

Rozdział 8. [Stwierdzenie nabycia spadku] <Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu
zapisu windykacyjnego >

[Art. 677.
Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które
wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia
spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość
ich udziałów.]

<Art. 677.
§ 1. Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby

niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku
sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek
przypadł, jak również wysokość ich udziałów.

§ 2. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza także nabycie
przedmiotu zapisu windykacyjnego, wymieniając osobę, dla której spadkodawca
uczynił zapis windykacyjny, oraz przedmiot tego zapisu.

§ 3. Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego może nastąpić również
przez wydanie przez sąd postanowienia częściowego.>

Art. 679.
 § 1. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą

lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w
postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem
przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o
stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia
stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł
powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia,
w którym uzyskał tę możność.

§ 2. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.
§ 3. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba

niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd
spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym
stanem prawnym.

[§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia.]

<§ 4. Przepisy § 1 – 3 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia oraz do stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego.>
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[Art. 686.
W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów, których przedmiotem są
rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy
współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych,
pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych
długów spadkowych.]

<Art. 686.
W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów zwykłych, których
przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych
roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych
przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na
spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.>

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)

Art. 57.
§ 1. Organ egzekucyjny podejmie zawieszone postępowanie egzekucyjne po ustaniu

przyczyny zawieszenia.
§ 1a. W przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego w związku z rozłożeniem na

raty spłat należności pieniężnej, organ egzekucyjny podejmuje zawieszone
postępowanie w zakresie wskazanym przez wierzyciela.

[§ 2. W razie zawieszenia postępowania z przyczyny określonej w art. 56 § 1 pkt 2 - organ
egzekucyjny podejmie zawieszone postępowanie, gdy organ ten zostanie zawiadomiony
przez wierzyciela o ustaleniu według przepisów prawa cywilnego spadkobierców
zmarłego zobowiązanego, na których przeszedł egzekwowany obowiązek. Wierzyciel
może również, nie czekając na sądowe stwierdzenie nabycia spadku, wskazać osobę,
którą uważa za spadkobiercę zmarłego zobowiązanego, odpowiedzialną za
egzekwowany obowiązek. Jednakże organ egzekucyjny obowiązany jest zastosować się
do postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, jeżeli postanowienie to zostanie
mu złożone przed zakończeniem postępowania egzekucyjnego.

§ 3. Jeżeli szczególne przepisy przewidują wydanie przez wierzyciela decyzji o
odpowiedzialności za zmarłego zobowiązanego innej osoby, jako spadkobiercy, organ
egzekucyjny może podjąć postępowanie egzekucyjne, zawieszone z przyczyny określonej
w art. 56 § 1 pkt 2, po wydaniu takiej decyzji.]

<§ 2. W razie zawieszenia postępowania z przyczyny określonej w art. 56 § 1 pkt 2 –
organ egzekucyjny podejmie zawieszone postępowanie, gdy organ ten zostanie
zawiadomiony przez wierzyciela o ustaleniu według przepisów prawa cywilnego
spadkobierców zmarłego zobowiązanego, na których przeszedł egzekwowany
obowiązek, lub osób, na których rzecz zostały uczynione zapisy windykacyjne.
Wierzyciel może również, nie czekając na sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub
przedmiotu zapisu windykacyjnego albo sporządzenie aktu poświadczenia
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dziedziczenia, wskazać osobę, którą uważa za spadkobiercę zmarłego
zobowiązanego, lub osobę, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny,
odpowiedzialną za egzekwowany obowiązek. Jednakże organ egzekucyjny
obowiązany jest zastosować się do postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu
windykacyjnego lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli
postanowienie to lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia
zostaną mu złożone przed zakończeniem postępowania egzekucyjnego.

§ 3. Jeżeli szczególne przepisy przewidują wydanie przez wierzyciela decyzji o
odpowiedzialności za zmarłego zobowiązanego innej osoby, jako spadkobiercy lub
zapisobiercy, organ egzekucyjny może podjąć postępowanie egzekucyjne,
zawieszone z przyczyny określonej w art. 56 § 1 pkt 2, po wydaniu takiej decyzji.>

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN (Dz. U. z

2009 r. Nr 93, poz. 768)

Art. 1.
1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez

osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
tytułem:

[1) dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;]
<1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego,

polecenia testamentowego;>
2) darowizny, polecenia darczyńcy;
3) zasiedzenia;
4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez

spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

2. Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie
dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na
podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Art. 3.
Podatkowi nie podlega:

1) nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też
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spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca
stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

[2) nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw
do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz
wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;]

<2) nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw
autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków
towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia
tych praw;>

3) (uchylony);
4) nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego;
5) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka

otwartego funduszu emerytalnego;
6) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie

emerytalnym.

Art. 4.
1. Zwalnia się od podatku:

1) nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części
wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

a) budynków mieszkalnych,
b) budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub

specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem
hodowlanym,

c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty,
pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

- pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta
nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład
gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie
prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia;

2) (uchylony);
3) nabycie praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni

kółek rolniczych;
4) (uchylony);
5) nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I

grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a
od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty
pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w
okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy
do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu
mieszkaniowego wraz z odsetkami;
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5a) nabycie w drodze dziedziczenia praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni
mieszkaniowej przez osobę zaliczoną do I lub II grupy podatkowej, jeżeli spełnia
warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 2-5 oraz spółdzielcze prawo do tego lokalu
będzie przysługiwało nabywcy wkładu przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego
ustanowienia; warunek ten uważa się za zachowany także w przypadku przeniesienia
przez spółdzielnię własności tego lokalu na nabywcę;

6) nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez
osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem
rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod warunkiem
przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe;

7) (uchylony);
8) nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze

zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części
nieruchomości - do wysokości udziału we współwłasności;

9) [nabycie w drodze spadku:] <nabycie w drodze spadku lub zapisu
windykacyjnego:>

a) przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej przedmiotów wyposażenia
mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do
użytku w gospodarstwie domowym; jeżeli w skład wyposażenia mieszkania
wchodzą meble zabytkowe, przepis lit. c niniejszego punktu stosuje się
odpowiednio,

b) dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem twórczości spadkodawcy oraz
materiałów bibliotecznych, jeżeli spadkodawca zajmował się twórczością lub
działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną,

c) zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także
zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na
okres nie krótszy niż 2 lata,

d) przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych

pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat
od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom
trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia;

13) (uchylony);
14) (uchylony);
15) nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności rzeczy lub praw

majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
16) nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8

lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169,
poz. 1418, z 2006 r. Nr 195, poz. 1437 oraz z 2008 r. Nr 197, poz. 1223).
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2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Zwolnienia określone w ust. 1 i w art. 4a stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca

posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.

5. (uchylony).
6. (uchylony).

Art. 6.
1. Obowiązek podatkowy powstaje:

1) przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku;
[2) przy nabyciu w drodze zapisu, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z

chwilą wykonania zapisu, dalszego zapisu lub polecenia;]
<2) przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia

testamentowego – z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub
polecenia;>

2a) przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części;
<2b) przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego – z chwilą uprawomocnienia się

orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego
stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego lub
zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia;>

3) przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych w art. 1 ust. 2 - z
chwilą śmierci wkładcy;

3a) przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 - z chwilą śmierci
uczestnika funduszu inwestycyjnego;

4) przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia
w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania
przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze
względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla
oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich
oświadczeń;

5) przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia;
6) przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia

sądu stwierdzającego zasiedzenie;
7) przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia

umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem
jest nieodpłatne zniesienie współwłasności;

8) przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - z chwilą
ustanowienia tych praw.

2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
ziszczenia się warunku. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność
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podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego warunku, i należność tę
zabezpieczyć.

3. Nabycie pod warunkiem rozwiązującym uważa się w rozumieniu ustawy za nabycie
bezwarunkowe. W razie spełnienia się warunku rozwiązującego w ciągu 3 lat od dnia
nabycia, decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe podlega uchyleniu.

4. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie
sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W
przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub
organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Art. 7.
1. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po

potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw
majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku
podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy
spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu
dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza
się do podstawy wymiaru.

[2. Jeżeli spadkobierca i zapisobierca lub obdarowany został obciążony obowiązkiem
wykonania polecenia lub zapisu, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku
(zapisu) lub darowizny, o ile polecenie zostało wykonane.]

<2. Jeżeli spadkobierca, obdarowany lub osoba, na której rzecz został uczyniony zapis
zwykły lub windykacyjny zostali obciążeni obowiązkiem wykonania polecenia lub
zapisu zwykłego, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku, darowizny,
zapisu zwykłego lub windykacyjnego, a w przypadku polecenia, o ile zostało
wykonane.>

3. Do długów i ciężarów zalicza się również koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej
choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty
pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te
odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z
majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie,
oraz koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu,
obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu
zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących
spadków.

4. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość
nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

5. Jeżeli budynek stanowiący część składową gruntu będącego przedmiotem nabycia został
wzniesiony przez osobę nabywającą nieruchomość przez zasiedzenie, z podstawy
opodatkowania wyłącza się wartość tego budynku.

6. Przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę
opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej
wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.
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Art. 16.
[1. W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do
domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:

1) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

2) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez
osoby zaliczane do II grupy podatkowej,

3) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez
osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad
wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem
notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia
podpisów przez notariusza

- nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości
nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku
nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym
prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości
udziału.]

<1. W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:

1) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego
zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez
osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

2) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego
zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy
podatkowej,

3) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego
zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy
podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki
spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie
poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów
przez notariusza

– nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej
wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.
W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo
udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga
przysługuje stosownie do wielkości udziału.>

2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące
warunki:

1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
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2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku
lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od
dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu
notarialnego;

3) nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z
przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo
do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami
przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy
od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie
aktu notarialnego;

4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w
terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy
darowizny w formie aktu notarialnego;

5) będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub
budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:

a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w
formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia
umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w
nabytym lokalu lub budynku,

b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w
nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona
zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania
podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

3. Jeżeli nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie, spełnienie warunków
określonych w ust. 2 pkt 2-5 może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym
wypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru
podatku.

4. Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się
powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich
kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek
schodowych oraz szybów dźwigów).

5. Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle
od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli
wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierzchnię tę pomija się.

6. (uchylony).
7. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego:

1) zbycie udziału w budynku lub lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną
nieruchomość, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego
na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych, albo

2) zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
(udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione
koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie
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środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu
mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego
budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny
okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym budynku lub lokalu, potwierdzonego
zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.

8. Warunek określony w ust. 2 pkt 5 lit. b uważa się za spełniony również wtedy, gdy
budynek lub lokal mieszkalny (udział w budynku lub lokalu) albo spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (udział w takim prawie) został zbyty przed
rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub
miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie
innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu), albo
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie),
albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia
zbycia.

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2008 r. Nr 189,

poz. 1158, z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

[Art. 95b.
Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół
dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako
spadkobiercy ustawowi i testamentowi.]

<Art. 95b.
Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół
dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako
spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca
uczynił zapisy windykacyjne.>

Art. 95c.
§ 1. Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz poucza osoby biorące udział

w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych
treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

§ 2. W protokole dziedziczenia zamieszcza się w szczególności:
1) zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby biorące udział w

spisywaniu protokołu;
2) oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych

spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;
3) oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów;



- 24 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4) oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o
stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia
dziedziczenia;

5) oświadczenia, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który spośród
spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada warunkom
przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego;

6) oświadczenia, czy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie
posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej
albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości
położonej za granicą;

[7) oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
czy zostało wydane orzeczenie dotyczące niegodności dziedziczenia oraz czy były
zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się
dziedziczenia po nim;]

<7) oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu
spadku lub zapisu windykacyjnego, czy zostało wydane orzeczenie dotyczące
niegodności spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis
windykacyjny, oraz czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w
przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim;>

8) wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.

[§ 3. Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole dziedziczenia
należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia
tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone. W takim przypadku należy
zamieścić wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych
spadkobierców oświadczeń.]

<§ 3. Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole
dziedziczenia należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu
spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu
spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców
uprzednio złożone. W takim przypadku należy zamieścić wzmiankę o dacie,
miejscu i treści złożonych przez poszczególnych spadkobierców oświadczeń.
Przepisy te stosuje się także do oświadczeń osób, na których rzecz spadkodawca
uczynił zapisy windykacyjne.>

§ 4. Do protokołu dziedziczenia notariusz załącza:
1) odpis aktu zgonu spadkodawcy;
2) odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy;
3) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.

Art. 95e.
[§ 1. Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia

dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów
w spadku.]
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<§ 1. Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia
dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości
udziałów w spadku, a w przypadku gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny,
co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i
przedmiotu zapisu.>

§ 2. Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:
1) w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia

dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
[2) w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące,
że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w
rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi albo istnieją lub istniały
testamenty, które nie zostały otwarte i ogłoszone;]

<2) w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności
wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które
mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub
też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo
istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;>

3) wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z
ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi
Państwa;

4) spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego
obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku
wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Art. 95f.
§ 1. Akt poświadczenia dziedziczenia powinien zawierać:

1) dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu;
2) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca

notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy;
3) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL;
4) datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania;
5) wskazanie spadkobierców, którym spadek przypadł - imiona, nazwiska i imiona

rodziców oraz datę i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w przypadku osób
prawnych - nazwę i siedzibę;

6) tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku wraz ze wskazaniem w
razie dziedziczenia ustawowego, czy spadkobierca był małżonkiem spadkodawcy,
czy jego krewnym i w jakim stopniu, a w razie dziedziczenia testamentowego wraz
z określeniem formy testamentu;

7) wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne podlegające
dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim;

<7a) wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne,
oraz przedmiotów tych zapisów, chyba że osoby te nie chcą lub nie mogą być
zapisobiercami;>
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8) powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu;
9) podpisy wszystkich biorących udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia;

10) podpis notariusza;
11) adnotację o dokonaniu rejestracji zgodnie z art. 95i.

§ 2. Przepisy art. 92 § 2 i art. 93-94 stosuje się odpowiednio.

[Art. 95l.
Jeżeli w akcie poświadczenia dziedziczenia nie wskazano spadkobierców dziedziczących
gospodarstwo rolne, notariusz sporządzi w tym przedmiocie akt uzupełniający, stosując
odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.]

<Art. 95l.
Jeżeli w akcie poświadczenia dziedziczenia nie wskazano spadkobierców dziedziczących
gospodarstwo rolne lub osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy
windykacyjne, notariusz sporządzi w tym przedmiocie akt uzupełniający, stosując
odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.>

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U. z

2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.)

[Art. 123.
Oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości,
jeżeli zostało złożone po ogłoszeniu upadłości.]

<Art. 123.
Oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego jest
bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli zostało złożone po ogłoszeniu
upadłości.>


