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* Każda sprawa jest indywidualna i nie każda czynność notarialna będzie wymagała wszystkich wyżej 

wymienionych dokumentów, nadto w niektórych przypadkach mogą być konieczne dodatkowo inne 
dokumenty, nieuwzględnione powyżej. Dlatego w celu ustalenia co jest potrzebne - niezbędny jest bieżący 
kontakt pomiędzy klientem a Kancelarią, zarówno na wstępie, jak i w toku załatwianej sprawy. 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.bytomnotariusz.pl 

Zapraszamy również do kontaktu z Kancelarią. 

KANCELARIA NOTARIALNA  

S y l w i a   J o n e k  NOTARIUSZ 
41-902 Bytom, ul. Dworcowa 2/3 

tel. +48322817011, +48505336803 
NIP 626-292-33-29 

e-mail: kancelaria@bytomnotariusz.pl 
 

 
TERMIN SPOTKANIA: ……………………… 

UPROSZCZONY WYKAZ DOKUMENTÓW* DO: 

 

- AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA - 

PO  …………………………………………………….. (imię i nazwisko) 

 

 Dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu 

 Odpis skrócony aktu zgonu lub prawomocne orzeczenie sądu o uznaniu za 

zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu 

 Odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka osoby zmarłej, z adnotacją o ustaniu 

małżeństwa 

 Odpis skrócony aktu urodzenia spadkobiercy, który nie zmieniał nazwiska 

rodowego 

 Odpis skrócony aktu małżeństwa spadkobiercy, który zmieniał nazwisko rodowe 

 Zaświadczenie o numerze PESEL i ostatnim meldunku zmarłego lub 

unieważniony dowód osobisty osoby zmarłej (jeśli zawiera informacje o adresie) 

 Zgoda sądu opiekuńczego na przyjęcie spadku wprost lub jego odrzucenie 

 Testament 

 Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu 

 Protokół z przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku 

 Umowa zrzeczenia się dziedziczenia 

 

Nadto niezbędne INFORMACJE: 

 stan cywilny spadkodawcy w chwili śmierci ……………….……………………………… 

 ostatnie miejsce zwykłego pobytu osoby zmarłej w chwili śmierci i jej ostatnie 

miejsce zamieszkania ……………………………………………………..………………… 

 obywatelstwo spadkodawcy w chwili śmierci ………………………...…………………… 

http://www.bytomnotariusz.pl/
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 czy któryś ze spadkobierców posiada obywatelstwo innego kraju niż Polska? 

TAK / NIE 

 czy w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości 

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw 

i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?  

TAK / NIE 

 numery ksiąg wieczystych nieruchomości, położonych w RP, do których tytuł prawny 

posiadał zmarły ………………………………………………………………………………. 

 (dotyczy małżonka osoby zmarłej) czy toczyło/toczy się postępowanie 

o rozwiązanie/unieważnienie/separację małżeństwa oraz czy nastąpiło wyłączenie 

małżonka od dziedziczenia na podstawie art. 940 Kodeksu cywilnego?  TAK / NIE 

 czy toczyło/toczy się postępowanie dotyczące niegodności spadkobiercy lub osoby, 

na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny?  TAK / NIE 

 (dotyczy osób zmarłych przed 17 sierpnia 2015 r.) czy zmarły był 

właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej za granicą, bądź miał inne 

prawo rzeczowe do takiej nieruchomości lub był za granicą posiadaczem 

jakiejkolwiek nieruchomości lub jej części?  TAK / NIE 

 (dotyczy osób zmarłych po 17 sierpnia 2015 r.) czy zmarły dokonał wyboru prawa 

właściwego dla ogółu kwestii prawnospadkowych?  TAK / NIE 

 (dotyczy osób zmarłych przed 14 lutego 2001 r.) czy w skład spadku po zmarłym 

wchodzi gospodarstwo rolne?  TAK / NIE 

 (dotyczy osób zmarłych po 24 listopada 2018 r.) czy w skład spadku po zmarłym 

wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym?  TAK / NIE 
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