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P O S T A N O W I E N I E 
 

      Dnia 13 września 2018 r. 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny 

w składzie następującym: 

 

Przewodniczący: Wiceprezes SR Grzegorz Wolak      

Protokolant: starszy sekretarz sądowy  Danuta Bis 

 

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018 r. w Stalowej Woli  

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z wniosku  Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli 

z udziałem  Mariana Krudysza, Dariusza Krudysza, Tomasza Krudysza 

o spis inwentarza po Danucie Krudysz zmarłej 03.01.2017 r. 

 

p o s t a n a w i a 

 

 

1. sporządzić spis inwentarza spadku po  Danucie Krudysz, c. Władysława i Stanisławy, 

zmarłej w dniu 3.01.2017r. , ostatnio stale zamieszkałej w Stalowej Woli, Karnaty 5A;  

 

2. zlecić sporządzenie spisu tego inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie 

Rejonowym w Stalowej Woli Pawłowi Siebyle; 

 

3. kosztami spisu obciążyć masę spadkową (spadkobierców zmarłej Danuty Krudysz), 

przy czym do czasu sporządzenia spisu inwentarza, koszty te ponosi tymczasowo 

Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Stalowej Woli; 

 

 

Przewodniczący: 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

We wniosku z dnia 14.08.2018r. wnioskodawca Skarb Państwa-Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Stalowej Woli zwrócił się do tut. Sądu o sporządzenie spisu inwentarza po  

Danucie Krudysz, c. Władysława i Stanisławy, zmarłej w dniu 3.01.2017r. , ostatnio stale 

zamieszkałym w Stalowej Woli, Karnaty 5A.  Wskazał, że: 

- postanowieniem z dnia 18.07.2017r. tut. Sąd stwierdził, że spadek po Danucie 

Krudysz zmarłej w dniu 3.01.2017r. na podstawie ustawy nabyli:  wdowiec Marian Krudysz 

oraz dzieci Dariusz Krudysz i Tomasz Krudysz po 1/3 części, spadkobiercy nie składali 



oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, zatem nabyli go z mocy prawa (art. 1015 § 

2 kc) z dobrodziejstwem inwentarza;  

- zmarła pozostawiła majątek nieruchomy szczegółowo wskazany we wniosku w pkt 

1-5, a ponadto pozostało po niej nieuregulowane zobowiązanie podatkowe w podatku 

dochodowym od osób fizycznych za rok 2016r. od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia 

nieruchomości stanowiącej prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w 

Kielcach przy ul.Starowapiennikowej 42A/4, ponieważ pomiędzy nabyciem (2015r.) a 

zbyciem (2016r) nie upłynęło 5 lat.  

Powołał się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 

ust. 1 pkt 8 lit. a-c, art. 19 ust. 1, art. 30e ust. 1).  Wskazał ponadto, że według posiadanych 

przez niego informacji spis inwentarza po wyżej wymienionej zmarłej nie został sporządzony. 

Jako dowody istnienia wierzytelności Skarbu Państwa wskazał: 

- uwierzytelnioną kserokopię notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu z 

dnia 10.12.2015r. zawartej przez zmarłą jako nabywcę (repertorium A:8354/2015, notariusz 

Violetta Tomala), 

-  uwierzytelnioną kserokopię notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu z 

dnia 31.08.2016r. zawartej przez zmarłą jako zbywcę (repertorium A: 4927/2016, notariusza 

Kamila Duda).  

 

 

Sąd zważył co następuje: 

 

Wniosek złożony w niniejszej sprawie przez Skarb Państwa – Naczelnika Urzędu 

Skarbowego zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie z art. 637 § 1 kpc 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. 

Przepis ten wymienia podmioty legitymowane do złożenia wniosku o sporządzenie 

spisu inwentarza. Jednak legitymację tę posiadają jeszcze: prokurator (art. 7 kpc), Rzecznik 

Praw Obywatelskich  (art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich). 

Sąd Najwyższy uznał, że również spadkobierca wydziedziczony może żądać 

sporządzenia spisu inwentarza, jeżeli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachowku (art. 

637 § 1 KPC) (uchw. SN z 24.1.2007 r., III CZP 149/06, Legalis). 

Wnioskodawca w niniejszej sprawie wykazał pisemnymi dowodami istnienie 

wierzytelności wobec spadkodawczyni z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 

związku ze zbyciem prawa do lokalu położonego w Kielcach przy ul.Starowapiennikowej 

42A/4, które nastąpiło przed upływem 5 lat od jego nabycia. Sąd może nakazać dokonanie 

spisu inwentarza na wniosek każdego wierzyciela (źródło wierzytelności jest tu bez 

znaczenia), który wykaże pisemnym dowodem istnienie zobowiązania spadkodawcy wobec 

niego. Wnioskodawca uczynił zadość temu obowiązkowi.  

Dlatego orzeczono jak w sentencji. 

 

                                                                                                           Przewodniczący: 

 

 
Pouczenie:  
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie  do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem 

tut. Sądu w terminie tygodniowym od daty otrzymania odpisu postanowienia.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrzgmydsltqmfyc4mzwgu4tsmztg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydoobsgyzdsltqmfyc4mrzgu4tinbrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrwguydsmrrgy4a

