DOKUMENTY I INFORMACJE

Dane stron czynności: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL,
nr i typ dokumentu tożsamości, stan cywilny, a jeżeli były zawierane – informacja o umowach
majątkowych małżeńskich, obywatelstwo.

PRZYJĘCIE / ODRZUCENIE SPADKU
odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
ostatni adres (miejscowość) zamieszkania osoby zmarłej;
posiadane informacje o pozostałych spadkobiercach (imię, nazwisko, adres);
testamenty – jeżeli były przez spadkodawcę sporządzane, również te odwołane;
w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletnich – zgoda (prawomocne
postanowienie) sądu rodzinnego i opiekuńczego na dokonanie czynności przekraczającej
zakres zwykłego zarządu majątkiem dzieci.
Czas na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to 6 miesięcy od momentu,
w którym dowiedzieliście się Państwo o swoim powołaniu do dziedziczenia po zmarłym.
W przypadku najbliżej rodziny będzie to zazwyczaj 6 miesięcy od daty zgonu, natomiast przy dalszej rodzinie
termin uzyskania takiej wiedzy może być inny – może być liczony np. od daty otrzymania powiadomienia
z sądu czy wezwania wierzyciela. Po 6 miesiącach od chwili powołania do dziedziczenia spadek zostaje
przyjęty z ustawy z dobrodziejstwem inwentarza

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
testamenty – jeżeli były sporządzane, również te odwołane;
odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska –
odpisy skrócone aktów małżeństwa;
odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy, jeżeli w chwili śmierci pozostawał w związku;
dokument zawierający nr PESEL osoby zmarłej (dowód osobisty) lub informacja o numerze
PESEL osoby zmarłej, wydana przez Gminę ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby;
ostatni adres (miejscowość) zamieszkania osoby zmarłej;
informacja o osobach, które odrzuciły spadek (wypisy oświadczeń o odrzuceniu spadku);
informacja, czy spadkodawca prowadził działalność gospodarczą (tj. czy w skład spadku
wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym).
W zależności od danej sytuacji może być konieczne dostarczenie lub okazanie innych dokumentów,
np. odpisów skróconych aktów zgonu osób, które nie dożyły otwarcia spadku, a byłyby powołane do
dziedziczenia.

____________________

Do każdej czynności notarialnej wymagany jest ważny dokument tożsamości –
dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.
Powyższa lista ma charakter poglądowy – niezbędne informacje i dokumenty możemy wskazać Państwu
po zapoznaniu się z konkretną sprawą. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

