
Zarządzenie nr 0050/53/2019 

Wójta Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 29 kwietnia 2019 r 

w sprawie określenia sposobu postępowania z informacjami o możliwości  nabycia 

spadku przez Gminę Polska Cerekiew. 

 

 

    Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  

( Dz.U. z 2019 r,poz.506 )   mając na uwadze konieczność określenia sposobu postępowania  

z informacjami o możliwości nabycia przez Gminę Polska Cerekiew spadku zarządzam,  

co następuje: 

 

     § 1 

    W razie otrzymania z banku informacji, w której bank powołując się na przepis art.111 c 

ustawy Prawo bankowe informuje Gminę Polska Cerekiew o śmierci posiadacza rachunku 

bankowego lub o braku obrotów na tym rachunku przez okres 10 lat  oraz o możliwości 

nabycia przez Gminę Polska Cerekiew na podstawie art.,935 Kodeksu cywilnego  spadku w 

postaci kwoty pieniężnej na rachunku bankowym  należy na podstawie rejestrów i zbiorów 

danych  

w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew  ustalić : 

1. czy osoba wskazana w tej informacji zmarła, a jeżeli tak to kiedy i który Urząd Stanu 

Cywilnego wystawił akt zgonu, 

2. w razie stwierdzenia, że osoba wskazana w informacji banku zmarła  czy Gmina 

Polska Cerekiew była ostatnim miejsce zamieszkania tej osoby, 

3. czy osoba zmarła pozostawiła spadkobierców ustawowych, tj. małżonka, zstępnych, 

wstępnych, rodzeństwo,  zstępnych rodzeństwa lub dzieci małżonka, a jeżeli tak to 

pod jakim adresem zamieszkują, 

4. czy osoba zmarła pozostawiła w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew testament, 

5. czy osoba zmarła pozostawiła na terenie Gminy Polska Cerekiew inny majątek,  

w szczególności nieruchomości i jaka jest szacunkowa wartość tego majątku, 

6. czy w skład spadku wchodzą długi i w jakiej wysokości. 

 

   § 2 

Jeżeli na podstawie rejestrów i zbiorów w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew nie jest możliwe 

ustalenia czy osoba wskazana w informacji banku  zmarła, a istnieje uzasadnione 

przypuszczenie, że nastąpił jej zgon, a ostatnim miejscem zamieszkania  była Gmina Polska 

Cerekiew należy przeprowadzić wywiad w środowisku w celu ustalenia tych okoliczności. 

 

    

 

          § 3 

Po stwierdzeniu, że osoba wskazana w informacji banku: 

1. zmarła, 

2. w dniu jej zgonu nie miała pozostających przy życiu spadkobierców ustawowych,  

o których mowa w § 1 pkt 3 

3.  ostatnim jej miejscem zamieszkania była Gmina Polska Cerekiew, 

 

 

należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z wnioskiem o stwierdzenie 

nabycia spadku przez Gminę Polska Cerekiew, z zastrzeżeniem § 4. 



 

      § 4 

 Wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez Gminę Polska Cerekiew nie składa się, jeżeli 

pomimo przesłanek określonych w § 3, wysokość kwoty kosztów sądowego postepowania  

w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, które poniosłaby Gmina Polska Cerekiew ( opłaty 

sądowe, wydatki na ogłoszenia prasowe ) przekroczyłaby wartość stanu czynnego spadku  

( po pomniejszeniu o kwotę ewentualnych długów). 

 

 

      § 5 

Ustalenia dokonane zgodnie z § 1, § 2, § 4  należy udokumentować w notatce  urzędowej. 

 

      § 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

    

  

 

 

 

 

     Wójt Gminy  

 

mgr inż. Piotr Kanzy 

           


