REFERAT ORGANIZACYJNY
OŚWIADCZENIA OSTATNIEJ
WOLI SPADKODAWCY

Pracownik merytoryczny

Sekretarz Gminy
– Katarzyna Majda
Zastępstwo

Kierownik USC
– Ewa Staniaszek

Symbol klasyfikacyjny
5320

Urząd Gminy
w Moszczenicy
ul. Kosowska 1,
97-310 Moszczenica

tel. 44 616 96 25 wew. 127 (Sekretarz)
tel. 44 616 96 25 wew. 129 (Kierownik
USC)

Symbol stanowiska

O
Kierownik USC PUSC
Sekretarz Gminy


Podstawa
prawna

Wymagane
dokumenty

Forma
załatwienia
sprawy

Opłaty

Miejsce
złożenia
Termin
rozpatrzenia
Tryb
odwoławczy

Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 16 listopada 206 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
 Wniosek pisemny lub ustny
 Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)
 Dowody osobiste świadków (do wglądu)
 Dowód uiszczenia opłaty za sporządzenie testamentu
 Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią
wolę ustnie wobec Sekretarza Gminy lub Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego,
 oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego
sporządzenia,
 protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków,
 protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę,
wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków (jeżeli
spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w
protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu).
 Opłata skarbowa – 22 zł za sporządzenie protokołu zawierającego
ostatnią wolę spadkodawcy
 Płatność:
- przelewem na konto Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej
O/Moszczenica, nr konta 03 8973 0003 0070 0700 0707 0017
- w kasie Urzędu Gminy – czynna w godzinach pracy Urzędu
 Termin wniesienia opłaty – najpóźniej w dniu składania oświadczenia



Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
(pokój nr 20 c, w zastępstwie pokój nr 17)



W dniu stawienia się wnioskodawcy i świadków (po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu)




Tryb odwoławczy w rozumieniu prawa administracyjnego nie występuje
Zagadnienia sporządzania testamentów, ich zmiany, odwołania,
unieważnienia regulują przepisy Kodeksu cywilnego

Jednostka
odpowiedzialna



Sekretarz Gminy




Świadkowie mogą być dobrani spośród pracowników Urzędu Gminy
Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być ten:
1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) niewidomy, głuchy lub niemy;
3) kto nie może czytać i pisać;
4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.
Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której
w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść.
Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub
powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią
w stosunku przysposobienia.
Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych w paragrafie
poprzedzającym, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza
korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym
pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w
stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z
okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie
sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.
W sposób wyżej przewidziany nie mogą sporządzić testamentu osoby
głuche lub nieme.



Uwagi




