
      

      

Sygn. akt: I Ns 699/18 

 

 

P O S T A N O W I E N I E 

 

      Dnia 29 grudnia 2018 r. 

 

 

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny 

w składzie następującym: 

 

Przewodniczący: Wiceprezes SR Grzegorz Wolak      

Protokolant: starszy sekretarz sądowy  Danuta Bis 

 

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2018 r. w Stalowej Woli  

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z wniosku Agnieszki Chyla 

z udziałem  Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 22 przy ul. 1-go Sierpnia w 

Stalowej Woli,  Miejskiego Zakładu Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Marcina 

Rapacza, Katarzyny Chyli 

o spis inwentarza 

p o s t a n a w i a: 

 

1. sporządzić spis inwentarza spadku po Ryszardzie Wiktor, s. Mateusza i Janiny, 

zmarłym w dniu 20.10.2008r. w Stalowej Woli, ostatnio stale zamieszkałym w 

Stalowej Woli;  

 

2. zarządzić ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po  Ryszardzie Wiktor, s. 

Mateusza i Janiny zmarłym w dniu 20.10.2008r. , ostatnio stale zamieszkałym w 

Stalowej Woli, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w 

Stalowej Woli;  

 

3. oddalić wniosek w zakresie żądania zlecenia przez sąd z urzędu komornikowi 

sporządzenia spisu inwentarza po tym spadkodawcy, 

 

4. udzielić zabezpieczenia żądaniu wniosku przez zawieszenie postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w 

Jaworznie Krzysztofa Dudziaka pod sygn. akt Km 889/18 do czasu dokonania, na 

wniosek  Agnieszki Chyla, spisu inwentarza po  Ryszardzie Wiktor, s. Mateusza i 

Janiny, zmarłym w dniu 20.10.2008r. w Stalowej Woli, ostatnio stale zamieszkałym w 

Stalowej Woli;  

 

Przewodniczący: 

 

Uzasadnienie 

 

We wniosku z dnia 30.11.2018r. (data prezentaty sądowej) wnioskodawczyni 

Agnieszka Chyla zwróciła się do tut. Sądu o sporządzenie spisu inwentarza po  Ryszardzie 



Wiktor, zmarłym w październiku 2008r. w Stalowej Woli. Nadto o zlecenie komornikowi 

wykonania postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza. Wskazała, że: 

- postanowieniem z dnia 14.04.2014r., sygn. akt I Ns 804/13 tut. Sąd stwierdził 

nabycia spadku po Ryszardzie Wiktor,  

- spadek po nim nabyła m.in. wnioskodawczyni z dobrodziejstwem inwentarza jako 

małoletni spadkobierca, 

- spadek nie pozostawił majątku (stanu czynnego spadku),  

- aktualnie toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Krzysztofa Dudziaka, z wniosku wierzyciela  

Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 22 przy ul. 1-go Sierpnia w Stalowej Woli w 

oparciu o tytuł wykonawczy wydany przeciwko dłużnikowi – spadkodawcy Ryszardowi 

Wiktor, zaopatrzony postanowieniem tut. Sądu z dnia 28.05.2015r., ICo 693/14 w klauzulę 

wykonalności między innymi przeciwko niej jako spadkobiercy ustawowemu po tym 

dłużniku. 

Nadto wnosiła o zabezpieczenie wniosku przez zawieszenie postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego przez wyżej wymienionego komornika sądowego pod sygn. 

akt Km 889/18 do czasu dokonania spisu inwentarza.  Wskazała, że zawieszenie 

postępowania egzekucyjnego uchroni ją przed bezzasadnym wyegzekwowaniem roszczenia 

ponad wartość masy spadkowej. 

 

Sąd zważył co następuje: 

 

Zgodnie z art. 637 § 1 kpc na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest 

spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub 

wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje 

postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Jeżeli sporządzenia spisu inwentarza żąda 

wierzyciel, sąd spadku wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku po wysłuchaniu 

spadkobiercy, chyba że wysłuchanie nie jest możliwe (§  2). Sąd spadku niezwłocznie 

zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza (§  3).  Na 

postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza przysługuje zażalenie (§  4).  

Ogłoszenie, o którym mowa w art. art. 637 § 3, zamieszcza się na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku (art.  638
1
 §  1 kpc).  

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o sporządzenie spisu inwentarza jest sąd 

spadku (art. 628 kpc).  

Przepis art. 637 § 1 kpc wymienia podmioty legitymowane do złożenia wniosku o 

sporządzenie spisu inwentarza. Jednak legitymację tę posiadają jeszcze: prokurator (art. 7 

kpc), Rzecznik Praw Obywatelskich  (art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich). 

Sąd Najwyższy uznał, że również spadkobierca wydziedziczony może żądać 

sporządzenia spisu inwentarza, jeżeli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachowku (art. 

637 § 1 KPC) (uchw. SN z 24.1.2007 r., III CZP 149/06, Legalis). 

Z akt sprawy I Ns 804/13 wynika, że wnioskodawczyni jest spadkobierczynią po 

Ryszardzie Wiktor. Spadek po nim nabyły wszak na podstawie ustawy nabyły wnuki: Marcin 

Grzegorz Rapacz, Monika Katarzyna Rapacz, Katarzyna Chyla i Agnieszka Chyla po ¼ 

części z dobrodziejstwem inwentarza; Zatem jest ona legitymowana do złożenia wniosku o 

sporządzenie spisu inwentarza.  

Z kolei w myśl art.  638
2
 §  1 kpc,  w sprawach, w których postanowienie o 

zabezpieczeniu spadku, zmianie środka zabezpieczenia lub sporządzeniu spisu inwentarza 

zostało wydane z urzędu, sąd, który wydał to postanowienie, kieruje do komornika polecenie 

dokonania zabezpieczenia spadku, zmiany środka zabezpieczenia lub sporządzenia spisu 

inwentarza. A contrario, w sprawach w których postanowienie o sporządzenie spisu 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjsgaztcltqmfyc4nbtgy2toobvgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrzgmydsltqmfyc4mzwgu4tsmztg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydoobsgyzdsltqmfyc4mrzgu4tinbrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrwguydsmrrgy4a


inwentarza zostało wydane na wniosek zainteresowanego, sąd który je wydał nie kieruje do 

komornika z urzędu polecenia sporządzenia spisu inwentarza. Dokonuje się to na wniosek 

m.in. spadkobiercy, który nabył spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Dlatego wniosek w 

zakresie zlecenia komornikowi wykonania postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza 

oddalono. W piśmiennictwie przyjmuje się, że wydane przez sąd w postępowaniu 

rozpoznawczym postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza jest natychmiast wykonalne.  

Wreszcie wobec uznania, że wnioskodawczyni uprawdopodobniła okoliczności 

uzasadniające wniosek o zabezpieczenie, jak też wykazała interes prawny w tym zakresie, 

udzielono zabezpieczenia żądaniu wniosku przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego 

prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Krzysztofa 

Dudziaka pod sygn. akt Km 889/18 do czasu dokonania spisu inwentarza  (art. 730 § 1 kpc). 

Powyższe ma na celu ochronę spadkobiercy, który nabył spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza przed bezzasadnym wyegzekwowaniem roszczenia ponad wartość masy 

spadkowej. 

Dlatego orzeczono jak w sentencji. 

 

                                                                                                           Przewodniczący: 

 
 

 

Pouczenie:  
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie  do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem 

tut. Sądu w terminie tygodniowym od daty otrzymania odpisu postanowienia.  

 

Zarządzenie: 

- odnotować, 

- odpis postanowienia z adnotacją o wykonalności doręczyć wnioskodawczyni i 

uczestnikom z odpisem wniosku i załączników i  pouczeniem o zażaleniu;  

- dokonać ogłoszenia w przedmiocie wydania postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza 

w budynku sądu i na stronie internetowej w trybie art. 638 
1
 k. p. c.;  

- odpis postanowienia przefaksować Komornikowi Sądowemu w Jaworznie Krzysztofowi 

Dudziak – do wiadomości.  

 

Sędzia: 

 

 

 


