Sygn. akt I Ns 341/19

POSTANOWIENIE
18 puldziemika 20 I 9 roku

Referendarz s4dowy Emilia Puzdrowska
w S4dzie Rejonowym w Ko6cierzyna I Wydzial Cywilny
po rozpoznaniu 18 pu2dnemika 2019 roku w Ko5cierzynie
sprawy z urzgdu
o ustanowienie kuratora spadku nieobjgtego po Zofii Dolnej i Antonin Dolnym

postanawia

1.

ustanowid kuratora spadku po zmarlej 31 grudnia 2001 roku w Starej Kiszewie Zofii Dolnej,
c. J6zefa i Heleny, ostatnio zamieszkalej w starej Kiszewie przy ul. KoScierskiej 53;

2.

ustanowid kuratora spadku po zmartym 11 czerwca 1986 roku w Starej Kiszewie Antonim
Dolnym, s. Augustyna i Pauliny, ostatnio zamieszkalym w Starej Kiszewie przy ul. Koicierskiej
53;
pelnienie funkcji kuratora powierzyi radcy prawnemu Monice
Ko5cierzyna ul. Miodowa 10;

4,

Kraska,

zam.

zobowiqza6 kuratora spadku do skladania corocznych sprawozda6 z zarzqdu spadku po Zofii
Dolnej iAntonim Dolnym, z kt6rych pierwsze zloiyi naleiy do dnia 19 paidziernika 2020r.;
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Uzasadnienie

,.ra.t{.1\,v.
.

i.r jtjl

Zofia Dolna zmarla 3L.!2.2001r. Antoni Dolny zmarl 11.06.1986r. spadkodawcy byli
wlaicicielami nieruchomoScl poloionej w starej Kiszewie, dla kt6rej w sqdzie Rejonowym w
Koscierzynie prowadzona jest ksiqga wieczysta KW Nr G D1E/00015905/3. spadek po zmarlych nie
zostal dotychczas objety.
Zgodnie z tre3ciq art. 566 $ 1 k.p.c. do czasu obiqcia spadku przez spadkobiercq, sqd czuwa
nad calo6ciq spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku. Stosownie do tre6ci przepisu
art.509 (1) I3 k.p.c', czynno6ci w sprawach z zakresu prawa spadkowego moze wykonywac
referendarz s4dowy, z wyl4czeniem prowadzenia rczprawy, zabezpieLzenia spadku oraz

przesfuchania Swiadk6w testamentu ustnego.
MajEc wiec na uwadze, 2e spadek po zmarlych nie zostal dotychczas
na
mocy art. 666 $ 1 k.p.c. w zw. z art. 509 (1) 53 k.p.c. orzeczono, jak w punkcie 1, 2 i 3 sentencji.

objQty,

w

mysl przepisu art. 667 k.p.c. kurator spadku powinien starad sie o wyjasnienie, kto jest
spadkobiercq i zawiadomii spadkobierc6w o otwarciu spadku (g1). Kurator spadku zarzqdza
maiQtkiem spadkowym pod nadzorem sqdu spadku. Do sprawowania zarzqdu stosuje siq
odpowiednio przepisy o zarzqdzie w toku egzekucji z nieruchomoici (92). Zgodnie z trejciQ art. 937
sl k.p.c. zarz4dca sklada sqdowi w wyznaczonych terminach co najmniej raz w roku oraz po
ukoticzeniu zarzqdu sprawozdania ze swych czynno6ci, jak r6wniei udokumentowane sprawozdania
rachunkowe.
na uwadze powyisze, na mocy att. 937 91 k.p.c. w zw. z aft. 667 $2 k.p.c.,
. jak'w pun*eie4
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