Sygn. akt I Ns 1088/17

POSTANOWIENIE
Dnia 24 października 2017 roku
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli Wydział I Cywilny, w składzie:
Przewodniczący: SSR Robert Pabin
po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 roku w Zduńskiej Woli
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku małoletnich Aleksandry Stasiak i Roksany Stasiak reprezentowanych przez
matkę Magdalenę Stasiak
o sporządzenie spisu inwentarza
postanawia:
sporządzić spis inwentarza po Cezarym Stasiaku zmarłym 28 czerwca 2017r. w Zduńskiej Woli a
jego wykonanie zlecieć komornikowi sądowemu działającemu przy Sądzie Rejonowym w
Zduńskiej Woli

uzasadnienie:
Postanowieniem z dnia 18 października 2017r. wydanym w sprawie sygn. akt. I Ns 1046/17 Sąd
Rejonowy w Zduńskiej Woli stwierdził, że spadek po Cezarym Stasiaku zmarłym 28 czerwca
2017r w Zd. Woli nabyły w częściach równych i z dobrodziejstwem inwentarza jego córki
Aleksandra Stasiak i Roksana Stasiak. W piśmie z dnia 18 października 2016r. matka
spadkobierczyń Magdalena Stasiak wniosła o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym.
Zgodnie z treścią art. 637 § 1 K.p.c. sąd na wniosek osoby która uprawdopodobni, że jest
spadkobiercą, wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Przy czym zgodnie z
treścią art. 6382 § 1 K.p.c. znajdującym w niniejszej sprawie zastosowanie sąd wyznacza
konkretnego komornika do wykonania postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza jedynie
w przypadku wydania postanowienia z urzędu. Z poczynionych ustaleń wynika, że spadek po
zmarłym nabyły jego córki Aleksandra i Roksana Stasiak. Ponieważ w niniejszej sprawie,
postanowienie o sporządzeni spisu inwentarza sąd wdał na wniosek spadkobierczyń, są one
uprawnione do wyboru komornika, któremu powierzą jego wykonanie. Przy czym w świetle art.
6371 § 1 K.p.c. w z. z art. 628 K.p.c. w zw. z art. 758 K.p.c. wybór ten ograniczony jest do
komorników działających przy sądzie spadku – Sądzie Rejonowym w Zd. Woli. Podstawą
postępowania mającego na celu wykonanie niniejszego postanowienia sądu jest jego odpis
zaopatrzony we wzmiankę o wykonalności (art.6382 § 2 K.p.c.). Z tych względów orzeczono jak w
sentencji.

Zarządzenie:
1. odpis postanowienia ze wzmianką, że podlega ono wykonaniu jako nieprawomocne doręczyć M. Stasiak
działającej na rzecz małoletnich Aleksandry i Roksany Stasiak,
2. o fakcie wydania niniejszego postanowienia dokonać ogłoszenia podając: sygnaturę sprawy., treść, datę
wydania, imię i nazwisko zmarłego, numer PESEL, ostatni adres zamieszkania oraz datę śmierci.
3. ogłoszenie o którym mowa w pkt 2 zamieścić na okres 60 dni na stronie internetowej Sądu oraz tablicy ogłoszeń
sądu.

