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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 9 lipca 2015 r.  

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz 

niektórych innych ustaw  

(druk nr 982) 

 

 

 

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

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) 

 

[Art. 39. 

Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz 

innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca 

zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, 

przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.] 

 

<Art. 39. 

Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz 

innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca 

zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się 

ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.> 

 

[Art. 610. 

§ 1. Poza tym do ogłoszenia i orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy o stwierdzeniu 

nabycia spadku. Termin wskazany w ogłoszeniu wynosi jednak trzy miesiące. 

§ 2. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd 

stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.] 

 

<Art. 610. 

§ 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do ogłoszenia i orzeczenia 

stosuje się odpowiednio przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku i przedmiotu zapisu 

windykacyjnego.  

§ 2. Jeżeli w terminie wskazanym w ogłoszeniu nikt się nie zgłosi albo zgłaszający się nie 

wykaże własności, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.> 

 

[Art. 628. 

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, 

wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego 

miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek 
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spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd 

rejonowy dla m.st. Warszawy.] 

 

<Art. 628. 

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, 

wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli 

jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym 

znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych 

podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.> 

 

[Art. 664. 

Osoba powołana na wykonawcę testamentu, która odmawia przyjęcia tego obowiązku, 

powinna oświadczyć o tym w sądzie spadku ustnie do protokołu albo w piśmie z podpisem 

urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być 

udzielone w piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.] 

 

<Art. 664. 

Osoba powołana na wykonawcę testamentu, która odmawia przyjęcia tego obowiązku, 

oświadcza o tym w sądzie spadku ustnie do protokołu albo na piśmie z podpisem 

urzędowo poświadczonym albo przed notariuszem. Pełnomocnictwa do złożenia takiego 

oświadczenia udziela się na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.> 

 

Art. 673. 

Ogłoszenie powinno zawierać: 

[1)   imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy;] 

<1) imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy;> 

2)   datę śmierci spadkodawcy; 

3)   wskazanie majątku pozostałego po spadkodawcy; 

[4)   wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu 

zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w 

postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.] 

<4) wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w 

ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być 

pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.> 

 

Art. 674. 

[§ 1. Ogłoszenie powinno być umieszczone w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i 

podane publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy na 

tym obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty.] 

<§ 1. Ogłoszenie umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podaje 

publicznie do wiadomości w ostatnim miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy na 

tym obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty.> 
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§ 2. Jeżeli wartość spadku jest nieznaczna, sąd może zaniechać umieszczenia ogłoszenia w 

piśmie. 

 

[Art. 675. 

Po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia sąd wyznaczy w celu rozpoznania zgłoszonych 

żądań rozprawę, na którą wezwie także osoby, które zgłosiły żądanie i podały miejsce 

zamieszkania. 

 

Art. 676. 

Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosił 

nabycia spadku albo, zgłosiwszy je, nie udowodnił go na rozprawie, sąd wyda postanowienie 

stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane, a w ich 

braku - przez Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego.] 

 

<Art. 675. 

Po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia sąd wyznaczy w celu rozpoznania 

zgłoszonych żądań rozprawę, na którą wezwie także osoby, które zgłosiły żądanie i 

podały miejsce zamieszkania. 

Art. 676. 

Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie 

zgłosił nabycia spadku albo zgłaszający się nie udowodnił go na rozprawie, sąd wyda 

postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa 

zostały ustalone.> 

 

<TYTUŁ VIIa 

Europejskie poświadczenie spadkowe 

Art. 1142
1
. 

W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i 

wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych 

dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia 

spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 107, z późn. zm.) do postępowań 

dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego stosuje się odpowiednio przepisy 

o stwierdzeniu nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, chyba że przepisy 

niniejszego tytułu stanowią inaczej. 

Art. 1142
2
. 

W postępowaniach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego sąd może 

orzekać na posiedzeniu niejawnym. Przepisu art. 509
1
 § 3 nie stosuje się. 

 

Art. 1142
3
. 

§ 1. Sąd z urzędu doręcza postanowienie w przedmiocie wydania europejskiego 

poświadczenia spadkowego wraz z pouczeniem o przysługującym środku 
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odwoławczym. Uzasadnienie postanowienia sporządza się tylko na żądanie 

uczestnika postępowania zgłoszone w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia 

albo gdy uczestnik, który takiego żądania nie zgłosił, wniósł środek odwoławczy w 

ustawowym terminie. 

§ 2. Wnioskodawcy doręcza się postanowienie o wydaniu europejskiego poświadczenia 

spadkowego wraz z poświadczonym odpisem tego poświadczenia. 

 

Art. 1142
4
. 

W razie stwierdzenia, że istnieje określona w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 

1142
1
, podstawa do zmiany lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego, sąd 

może je zmienić lub uchylić także z urzędu. 

 

Art. 1142
5
. 

Sąd z urzędu doręcza postanowienie o sprostowaniu, zmianie lub uchyleniu 

europejskiego poświadczenia spadkowego albo zawieszeniu jego skutków wraz z 

pouczeniem o przysługującym środku odwoławczym. Przepis art. 1142
3
 § 1 zdanie 

drugie stosuje się odpowiednio. Postanowienia w tym przedmiocie sąd doręcza z urzędu 

także wszystkim osobom, którym wydano poświadczone odpisy europejskiego 

poświadczenia spadkowego. 

 

Art. 1142
6
. 

§ 1. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie wydania, sprostowania, 

zmiany lub uchylenia albo zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia 

spadkowego przysługuje zażalenie. 

§ 2. Na postanowienie sądu drugiej instancji wydane w wyniku rozpoznania zażalenia 

skarga kasacyjna nie przysługuje. 

§ 3. W postępowaniach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego skarga o 

stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. − PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z 

późn. zm.)  

 

Art. 79. 

Notariusz dokonuje następujących czynności: 

1)   sporządza akty notarialne; 

1a)  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; 

<1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;> 

2)   sporządza poświadczenia; 
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3)   doręcza oświadczenia; 

4)   spisuje protokoły; 

5)   sporządza protesty weksli i czeków; 

6)   przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na 

informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

7)   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; 

8)   sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; 

9)   sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 

 

<Art. 81a. 

Odmowę dokonania czynności notarialnej notariusz stwierdza w protokole. Do 

protokołu nie stosuje się przepisów art. 92 § 1 pkt 7 i 8 oraz art. 94 § 1.> 

 

[Art. 82. 

Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, należy pouczyć o prawie i trybie 

zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie doręczyć w terminie tygodnia uzasadnienie 

odmowy.] 

<Art. 82. 

Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, poucza się o prawie i trybie 

zaskarżenia odmowy. Osoba ta w terminie tygodnia od dnia odmowy dokonania 

czynności notarialnej może żądać na piśmie sporządzenia i doręczenia uzasadnienia 

odmowy. Notariusz sporządza uzasadnienie w terminie tygodnia od dnia otrzymania 

żądania.> 

 

 

Art. 83. 

[§ 1. Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w 

terminie tygodnia, zażalenie do sądu wojewódzkiego
(19)

 właściwego ze względu na 

siedzibę kancelarii notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem notariusza, który 

jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem 

przedstawić swoje stanowisko sądowi. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując 

przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.] 

<§ 1. Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w 

terminie tygodnia od dnia doręczenia uzasadnienia odmowy, a gdy nie zażądała w 

przepisanym terminie doręczenia uzasadnienia odmowy – od dnia, w którym 

dowiedziała się o odmowie, zażalenie do sądu okręgowego właściwego ze względu na 

siedzibę kancelarii notariusza odmawiającego dokonania czynności notarialnej. 

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem tego notariusza.> 

<§ 1a. Notariusz, o którym mowa w § 1, jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia 

w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi oraz 
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doręczyć je osobie zainteresowanej, chyba że sporządził i doręczył już tej osobie 

uzasadnienie odmowy. 

§ 1b. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.> 

§ 2. Notariusz może, jeżeli uzna zażalenie za słuszne, dokonać czynności notarialnej; w tym 

przypadku nie nadaje zażaleniu dalszego biegu. 

 

<Art. 95aa. 

§ 1. Osobami zainteresowanymi w rozumieniu niniejszego rozdziału są osoby, które 

mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osoby, 

na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. 

§ 2. Odrzucenie spadku lub zapisu windykacyjnego oraz uznanie za niegodnego 

powoduje utratę statusu osoby zainteresowanej.> 

 

[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. 95b. 

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół 

dziedziczenia przy udziale wszystkich osób zainteresowanych, z uwzględnieniem 

art. 95ca.> 

 

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; 

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; 
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[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;] 

<6) oświadczenia o obywatelstwie i miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili 

śmierci;> 

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. 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; 

<2a) projekt protokołu dziedziczenia oraz protokoły obejmujące oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem, 

o ile zostały sporządzone lub spisane;> 

3)   inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku. 

 

<Art. 95ca. 

§ 1. Na wniosek osoby zainteresowanej przy jej udziale notariusz sporządza projekt 

protokołu dziedziczenia. 

§ 2. Do sporządzenia projektu protokołu dziedziczenia przepis art. 95c stosuje się 

odpowiednio. 

§ 3. Osoba zainteresowana może w oświadczeniu złożonym przed notariuszem, który 

sporządził projekt protokołu dziedziczenia, albo przed innym notariuszem 

potwierdzić dane zamieszczone w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrazić 

zgodę na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem. 

§ 4. Do spisania protokołu obejmującego oświadczenie, o którym mowa w § 3, przepis 

art. 95c § 1 stosuje się odpowiednio. Wypis projektu protokołu dziedziczenia 

stanowi załącznik do protokołu obejmującego to oświadczenie. 
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§ 5. Jeżeli wszystkie osoby zainteresowane złożą oświadczenie, o którym mowa w § 3, 

notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale co najmniej jednej osoby 

zainteresowanej. 

§ 6. Osoby zainteresowane, które nie złożyły wcześniej oświadczenia, o którym mowa w 

§ 3, mogą złożyć takie oświadczenie, uczestnicząc w spisaniu protokołu 

dziedziczenia.> 

 

<Art. 95da. 

§ 1. Notariusz może zwracać się do organów administracji publicznej oraz organów 

wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej o udzielenie informacji 

lub wydanie dokumentów stanowiących dowód faktu istotnego dla sporządzenia 

aktu poświadczenia dziedziczenia. 

§ 2. Notariusz może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie tekstu 

właściwego prawa obcego. Celem ustalenia treści właściwego prawa obcego 

notariusz może zastosować także inne odpowiednie środki.> 

 

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, a w przypadku gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, co do osoby, na 

której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i przedmiotu zapisu.] 

<§ 1. Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia 

dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do istnienia jurysdykcji krajowej, treści 

właściwego prawa obcego, osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a w 

przypadku, gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny – także 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, 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.] 

<4) w sprawie brak jurysdykcji krajowej.> 
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<§ 3. Jeżeli spadek ma przypaść jako spadkobiercy ustawowemu gminie lub Skarbowi 

Państwa, a przedstawione przez osobę zainteresowaną dowody nie są wystarczające 

do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz może sporządzić akt 

poświadczenia dziedziczenia dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie 

dokonane na koszt osoby zainteresowanej. Przepisy art. 673 i art. 674 Kodeksu 

postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.> 

 

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 sporządziła osoba 

wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności 

notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby; 

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;] 

<6) tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku, a w razie 

dziedziczenia testamentowego – określenie 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;] 

<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 albo zapisy windykacyjne okazały się 

bezskuteczne;> 

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. 
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<Rozdział 3b 

Europejskie poświadczenia spadkowe 

Art. 95q. 

W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i 

wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych 

dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia 

spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 107, z późn. zm.) do czynności 

dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego stosuje się odpowiednio przepisy 

o sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, chyba że przepisy niniejszego 

rozdziału stanowią inaczej. 

Art. 95r. 

Przy czynnościach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 670, art. 672–674 i art. 676 Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

Art. 95s. 

§ 1. Przy czynnościach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego 

połączonych z wydatkami notariusz może odmówić dokonania czynności 

notarialnej, jeżeli strona nie złoży zaliczki na ich pokrycie w wysokości i terminie 

określonych przez notariusza. 

§ 2. Jeżeli strona nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i 

rodziny ponieść żądanej przez notariusza zaliczki, może wystąpić z wnioskiem do 

sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w 

całości lub części od ponoszenia tych wydatków. Przepis art. 6 stosuje się 

odpowiednio. 

 

Art. 95t. 

Notariusz stwierdza w protokole wydanie, sprostowanie, zmianę lub uchylenie 

europejskiego poświadczenia spadkowego albo zawieszenie jego skutków, jak również 

odmowę dokonania tych czynności. Do protokołu nie stosuje się przepisów art. 92 § 1 

pkt 7 i 8 oraz art. 94 § 1. 

 

Art. 95u. 

§ 1. Notariusz z urzędu doręcza wypis protokołu obejmującego wydanie lub odmowę 

wydania europejskiego poświadczenia spadkowego wraz z pouczeniem o 

przysługującym środku odwoławczym. Uzasadnienie tych czynności notariusz 

sporządza w terminie tygodnia na żądanie osoby biorącej udział w czynności 

notarialnej zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia wypisu protokołu albo 

gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, która takiego żądania nie zgłosiła, 

wniosła środek odwoławczy w ustawowym terminie. 

§ 2. Wnioskodawcy doręcza się wypis protokołu obejmującego wydanie europejskiego 

poświadczenia spadkowego wraz z poświadczonym odpisem tego poświadczenia. 
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Art. 95v. 

W razie stwierdzenia, że istnieje określona w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 

95q, podstawa do zmiany lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego, 

notariusz może je zmienić lub uchylić także z urzędu. 

 

Art. 95w. 

Notariusz z urzędu doręcza wypis protokołu obejmującego sprostowanie, zmianę lub 

uchylenie europejskiego poświadczenia spadkowego albo zawieszenie jego skutków, jak 

również odmowę dokonania tych czynności, wraz z pouczeniem o przysługującym 

środku odwoławczym. Przepis art. 95u § 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Wypis 

protokołu obejmującego te czynności notariusz z urzędu doręcza także wszystkim 

osobom, którym wydano poświadczone odpisy europejskiego poświadczenia 

spadkowego. 

 

Art. 95x. 

§ 1. Na czynności notariusza w przedmiocie wydania, sprostowania, zmiany lub 

uchylenia albo zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia spadkowego 

przysługuje zażalenie. Przepis art. 83 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Na postanowienie sądu drugiej instancji wydane w wyniku rozpoznania zażalenia 

skarga kasacyjna nie przysługuje. 

§ 3. W postępowaniach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego skarga o 

stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z 

późn. zm.)  

 

[Art. 987. 

Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, powinna 

złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem.] 

 

<Art. 987. 

Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, 

składa odpowiednie oświadczenie przed sądem albo notariuszem.> 
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USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 86 i 211) 

 

Art. 4a. 

1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, 

zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: 

[1)   zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego 

powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze 

dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu 

stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz] 

<1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku 

podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 oraz ust. 2, a w 

przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, 

zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego 

poświadczenia spadkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz> 

2)   w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są 

środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat 

poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy 

i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 

- udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, 

na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej lub przekazem pocztowym. 

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po 

upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, 

stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu 

skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich 

nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. 

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności 

rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla 

nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. 

4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy: 

1)   wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 

5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości 

rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 

ust. 1 pkt 1 lub 

2)   gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych i zakres danych w nim 

zawartych, w tym w szczególności: 
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1)   dane identyfikujące podatników obowiązanych do złożenia zgłoszenia oraz dane 

stanowiące podstawę zaliczenia do I grupy podatkowej, 

2)   dane identyfikujące oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od 

której lub po której została nabyta własność rzeczy lub prawa majątkowe, 

3)   dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych, ich rodzaj, miejsce położenia 

rzeczy lub wykonywania praw majątkowych, wraz z ich wartością rynkową oraz 

wielkość nabytego udziału 

- uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania ze zwolnienia. 

 

Art. 6. 

1. Obowiązek podatkowy powstaje: 

1)   przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku; 

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;] 

<2b) przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego – z chwilą uprawomocnienia się 

orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego 

stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania 

aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia 

spadkowego;> 

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. 
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2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 

ziszczenia się warunku. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność 

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. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 lutego 1984 r. O FUNKCJACH KONSULÓW RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 389 i 539)  

 

Art. 19. 

1. Konsul wykonuje czynności notarialne, a w szczególności: 

1)   sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów; 

2)   poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach; 

3)   poświadcza datę okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu lub w 

określonym miejscu oraz stawiennictwo lub niestawiennictwo osoby; 

4)   przyjmuje oświadczenia. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, konsul wykonuje na wniosek obywateli polskich lub 

właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konsul może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, również na wniosek 

jakiejkolwiek osoby, jeżeli mają one wywrzeć skutek prawny na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konsul może sporządzić akt notarialny pod warunkiem uzyskania od Ministra 

Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw 

Zagranicznych. 

4a. Konsul nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia. 

<4b. Konsul nie może podejmować czynności dotyczących europejskich poświadczeń 

spadkowych.> 

5. Do czynności konsula, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy prawa o 

notariacie. Czynności te mają taką samą moc jak czynności wykonane przez notariusza w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 520 i 831)  

 

Art. 23. 

1. Sądy przekazują właściwemu staroście: 

1)   [odpisy prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach o:] <odpisy prawomocnych 

orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia 

spadkowego – odpisy orzeczeń sądu, w sprawach o:> 

a)  własność nieruchomości lub jej części, w szczególności dotyczących: 

–  stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie, 

–  nabycia praw do spadku, 

–  działu spadku, 

–  zniesienia współwłasności, 

–  podziału majątku wspólnego, 

–  potwierdzenia nabycia prawa własności w wyniku uwłaszczenia, 

b)  wydanie nieruchomości lub jej części, 

c)  rozgraniczenie nieruchomości; 

2)   zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej. 

2. Notariusze przekazują właściwemu staroście: 

1)   odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, 

zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, które podlegają ujawnieniu 

w ewidencji gruntów i budynków, bądź obejmują czynności przenoszące własność 

nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej; 

[2)   odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia.] 

<2) odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich poświadczeń 

spadkowych.> 

3. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście: 

1)   odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi 

dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o: 

a)  nabyciu, zmianie lub utracie prawa własności do nieruchomości, a w odniesieniu do 

nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także o 

nabyciu, zmianie lub utracie prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub 

innej formy władania tą nieruchomością, 

b)  podziale nieruchomości, 

c)  scaleniu i podziale nieruchomości, 

d)  scaleniu gruntów, 

e)  wymianie gruntów, 

f)  rozgraniczeniu nieruchomości, 

g)  zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu, 

h)  ustaleniu linii brzegu, 

i)  pozwoleniu na budowę budynku, 
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j)  pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej, 

k)  rozbiórce budynku, 

l)  zmianie sposobu użytkowania gruntu, 

m)  wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków; 

2)   odpisy: zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz 

zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących 

zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

3)   zawiadomienia o zmianach danych, zawartych w zbiorze danych osobowych 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) w rozumieniu 

przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dotyczących osób fizycznych 

ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków jako właściciele lub władający 

nieruchomościami. 

4. Wraz z odpisami decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. i-m, oraz 

odpisami zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przekazywane są uwierzytelnione kopie 

zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-4, przekazuje się w terminie 14 dni od dnia, w 

którym te dokumenty wywołują skutki prawne. 

6. Przepisów ust. 3-5 nie stosuje się do organów prowadzących ewidencję gruntów i 

budynków. 

7. Starosta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, 

o których mowa w ust. 1-3, oraz wyciągów z operatów szacunkowych, o których mowa w 

art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 

r. poz. 518, z późn. zm.), wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i 

budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie wynikającym z tej 

ewidencji lub rejestru. 

 

Art. 24. 

1. Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2, zawiera operat ewidencyjny, który składa 

się z: 

1)   bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za pomocą systemu 

teleinformatycznego zapewniającego w szczególności: 

a)  odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację, 

b)  udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w 

przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, 

c)  wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy 

ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, 

kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej; 

2)   zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych. 

2. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. 

2a. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji: 
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1)   z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z: 

a)  przepisów prawa, 

b)  dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-4, 

c)  materiałów zasobu, 

d)  wykrycia błędnych informacji; 

2)   na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, lub władających 

gruntami na zasadach samoistnego posiadania. 

2b. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:  

1)   w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie: 

a)  przepisów prawa, 

b)  wpisów w księgach wieczystych, 

[c)  prawomocnych orzeczeń sądu,] 

<c) prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących 

europejskiego poświadczenia spadkowego – orzeczeń sądu,> 

d)  ostatecznych decyzji administracyjnych, 

e)  aktów notarialnych, 

<ea) aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń 

spadkowych,> 

f)  zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz 

zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 

oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz 

zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o 

których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, 

g)  wpisów w innych rejestrach publicznych, 

h)  wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym 

wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje 

informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące 

nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo 

wnioskodawców; 

2)   w drodze decyzji administracyjnej - w pozostałych przypadkach. 

2c. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 

3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: 

1)   wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; 

2)   wyrysów z mapy ewidencyjnej; 

3)   kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; 

4)   plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem 

wymiany danych ewidencyjnych; 

5)   usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej. 
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4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie 

ewidencyjnym. 

5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o 

których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, 

zawierające takie dane, na żądanie: 

1)   właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami 

lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 

2)   organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji 

publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ 

administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub 

lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 

3)   innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym 

zakresie. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH 

CYWILNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.)  

 

Art. 24. 

1. Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o: 

1)   ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu 

państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu; 

2)   stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego 

organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub 

zatwierdzonej przez ten sąd lub organ; 

2a)  odmowę wykonania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 

jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 

cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 351 z 20.12.2012, 

str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu 

Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 15, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 7, str. 38), 

rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 

grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu 

zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 

861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego 

europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. Urz. UE L 199 z 

31.07.2007, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 
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grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania 

orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 

10.01.2009, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania 

środków ochrony w sprawach cywilnych (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 4); 

2b)  odmowę uznania albo stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, o których 

mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 

sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja 

przekształcona); 

2c)  odmowę uznania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 

wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych; 

3)   uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody 

zawartej przed tym sądem[.] <;> 

<4) wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego.> 

2. Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w 

trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych w ust. 1. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. – PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE (Dz. U. 

Nr 80, poz. 432 i z 2014 r. poz. 827)  

 

[Art. 64. 

1. Spadkodawca w testamencie lub w innym rozrządzeniu na wypadek śmierci może poddać 

sprawę spadkową swojemu prawu ojczystemu, prawu miejsca swojego zamieszkania albo 

prawu miejsca swojego zwykłego pobytu z chwili dokonania tej czynności lub z chwili 

swojej śmierci. 

2. W razie braku wyboru prawa w sprawie spadkowej właściwe jest prawo ojczyste 

spadkodawcy z chwili jego śmierci. 

Art. 65. 

Z zastrzeżeniem art. 66 o ważności testamentu i innych rozrządzeń na wypadek śmierci 

rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy z chwili dokonania tych czynności. 

Art. 66. 

1. Prawo właściwe dla formy testamentu i jego odwołania określa Konwencja dotycząca 

kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze 

dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284). 

2. Prawo wskazane na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio do formy innych rozrządzeń 

na wypadek śmierci.] 
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<Art. 66a. 

Prawo właściwe dla spraw spadkowych określa rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, 

prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania 

dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia 

europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 107, z 

późn. zm.).> 

 


