Sygn. akt I Ns 20119
POSTANOWIENIE

11 lutego 2019 roku
Referendarz sqdowy Emilia Puzdrowska
w Sqdzie Relonowym w KoScierzynie I wydzial Cywilny
po rozpoznaniu 11 lutego 2019 roku w KoScierzynie
na posiedze niu niejawnym
sprawy z wniosku Danuty Miloch
o sporzqdzenie spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Jaidiewskim

Postanawia:
1,.

sporzqdzii spis inwentarza spadku po Zbigniewie Ja2d2ewskim (s. Stanislawa i Marianny), zmarlego 19
ul.
listopada 2018r. w Wielkim Klinczu, ostatnio stale zamieszkalego w Wielkim Klinczu
w
J. Wybickiego 25/2 i zlecit jego wykonanie Komornikowi Sqdowemu przySqdzie

przy
Rejonowym

Ko6cierzynie Janowi
2.

Za

rqbskiem u;

kosztami postqpowania obciq2yi wnioskodawczyniq, uznajQc.je za uiszczone w caloSci.

Referendarz sqdowy Emilia Puzd rowska

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni wniosla o sporzqdzenie spisu inwentarza spadku po zmarlym bracie Zbigniewie
Ja2d2ewskim. W uzasadnieniu podala, Ze nale2y do krqgu spadkobierc6w ustawowych po zmarlym.
Stosownie do tresci art.637 S1 kpc na wniosek tego, kto uprawdopodobni, 2e jest spadkobiercq,
uprawnionym do zachowku lub zapisobiercq, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela majqcego pisemny
dowod nale2no6ci przeciwko spadkodawcy lub wla6ciwego urzqdu skarbowego sed postanowi sporzadzenie
soisu inwentarza.

Majqc na uwadze powyzsze stwierdzii nale2y, i2 istniejq podstawy do nakazania sporzEdzenia spisu
inwentarza. Wnioskodawczyni u prawdopodobnila, 2e jest spadkobiercq ustawowym po zmarlym bracie,
a tym samym sq uprawniona do zto2enia wniosku o sporzqdzeniu spisu inwentarza.
Wobec powyiszego referendarz sadowy na mocy art. 509 (1) 53 k.p.c. w zw. z art. 637 51 k.p.c.
postanowil, jak w punkcie 1 sentencji.
O kosztach niniejszego postepowania rozstrzygniqto, jak w punkcie 2 sentencji, w oparciu o przepis art.
520 51 k.p,c., zgodnie z kt6rym ka2dy uczestnik ponosi koszty postqpowania zwiqzane ze swym udzialem w
sDrawie.

Referendarz sqdowy Ernilia Puzdrowska

I

Ns 20/19 zostato wydane
Sqd Rejonowy w Ko(cierzynie oglasza, ie w sprawie o sygnaturze akt
po
Jazd2ewskim zmarlym
k.p.c.)
Zbigniewie
postanowienie o sporzqdzeniu spisu in\rypntfln:-+att.6375 3
19.11.2018r., PEsEL 60041212730, ort5tni+zamleSzbhgo w Wielkim Klinczu przy ul. J. Wybickiego 2512.

