Sygn. akt I Ns 285/18
POSTANOWIENIE
Dnia 30 maja 2018 roku
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział I Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: ASR Anna Bielska-Bujwid
po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 roku w Wałbrzychu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Przemysława Pokrzywniaka i Pawła Pokrzywniaka
przy udziale Romana Karniszewskiego
o sporządzenie spisu inwentarza
I.
II.

postanawia:
sporządzić spis inwentarza po Teresie Halinie Karniszewskiej
(PESEL
59040214744) zmarłej dnia 24 listopada 2017 roku w Wałbrzychu, ostatnio
zamieszkałej w Wałbrzychu;
powierzyć wykonanie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie
Rejonowym w Wałbrzychu.

Uzasadnienie
Wnioskodawcy Przemysław Pokrzywniak i Paweł Pokrzywniak wnieśli o
sporządzenie spisu inwentarza po swojej matce Teresie Halinie Karniszewskiej
zmarłej dnia 24 listopada 2017 roku w Wałbrzychu, ostatnio zamieszkałej w
Wałbrzychu, przez komornika sądowego.
Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. 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.
Jak wynika z akt sprawy o sygn. I Ns 842/17 prowadzonej przed Sądem
Rejonowym w Wałbrzychu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Teresie
Halinie Karniszewskiej, wnioskodawcy należą do kręgu spadkobierców ustawowych
po zmarłej, ewentualnie przy dziedziczeniu testamentowym Romana Karnisewskiego
należą do kręgu osób uprawnionych do zachowku.
Tym samym wnioskodawcy uprawdopodobnili, że posiadają legitymację do
złożenia wniosku o sporządzenie 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. 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 wnioskodawcom wybór konkretnego komornika spośród
działających przy tutejszym Sądzie, któremu zlecą wykonanie spisu inwentarza.
Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

