Sygn. akt VIII Ns 165/18

POSTANOWIENIE
Dnia 27 kwietnia 2018 roku
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VIII Cywilny w składzie
Przewodniczący: SSR Anna Tęcza-Paciorek
po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2018 roku w Wałbrzychu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie
przy udziale Elżbiety Nowak, Pauliny Nowak, Norberta Nowaka
o sporządzenie spisu inwentarza
postanawia:
I sporządzić spis inwentarza po Andrzeju Nowak zmarłym w dniu 20 października 2013 roku
w Wałbrzychu, ostatnio zamieszkałym w Wałbrzychu,
II powierzyć wykonanie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym
w Wałbrzychu.
Uzasadnienie
Wnioskodawca Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie wniósł o
sporządzenie spisu inwentarza po Andrzeju Nowak zmarłym w dniu 20 października 2013
roku w Wałbrzychu, ostatnio zamieszkałym w Wałbrzychu. W uzasadnieniu wnioskodawca
wskazał, że na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
wydanego w sprawie VIII Ns 1309/16 spadek po spadkodawcy z dobrodziejstwem inwentarza
nabyli żona zmarłego Elżbieta Nowak oraz dzieci Paulina Nowak i Norbert Nowak po 1/3
części każdy.
Sąd zważył, co następuje.
Wniosek zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 637 § 1 K.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest
spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testament lub
wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje
postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
W związku z uchyleniem z dniem 18 października 2015 roku (na podstawie art. 2 pkt
4d Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw) art. 635 § 4 K.p.c. umożliwiającego powierzenie spisu inwentarza
Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, jedynym organem uprawnionym do sporządzenia spisu
inwentarza jest komornik sądowy.
Jak wynika z akt sprawy tut. Sądu o sygn. VIII Ns 1309/16 spadek po zmarłym
Andrzeju Nowak na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza nabyli żona Elżbieta
Nowak, córka Paulina Nowak oraz syn Norbert Nowak po 1/3 części każdy. Wnioskodawca
wraz z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza przedłożył informacją o stanie zadłużenia
spadkodawcy względem wnioskodawcy czym wykazał, że posiada interes prawny w ustaleniu
majątku spadkowego zmarłego wobec czego na podstawie w/w przepisu orzeczono jak w pkt
I sentencji.
Wobec tego w pkt II sentencji postanowienia sporządzenie spisu inwentarza
powierzono Komornikowi Sądowemu działającemu przy sądzie spadku, tj. przy Sądzie
Rejonowym w Wałbrzychu, pozostawiając tym samym wnioskodawcy wybór konkretnego
komornika spośród działających przy tutejszym Sądzie, któremu zleci wykonanie spisu
inwentarza.
Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

