
WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI  
________________, dnia _______________ 

                                                                                             (miejscowość, data) 
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  
  w Gliwicach Łukasz Wieloch 

  Kancelaria Komornicza w Gliwicach 

  ul. Jana Pawła II 15/22, II piętro                     
  44-100 Gliwice 

 

WNIOSEK O SPORZ DZENIE SPISU INWENTARZA  
 

Wnioskodawca: Imię i nazwisko: _______________________________________________ 

zamieszkały(a):________________________________________________ 

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) 
Nr PESEL: ____________________________________________________ 

Stopień pokrewieństwa ze zmarłym:________________________________ 

Telefon kontaktowy:_____________________________________________ 

Uczestnicy: 

 
(należy podać 
spadkobiercę(ów),  
wykonawcę testamentu, 
kuratora spadku, 

dozorcę, zarządcę 

tymczasowego, jeżeli 
byli ustanowieni) 

1. Imię i nazwisko: _____________________________________________ 

zamieszkały(a):________________________________________________ 

Stopień pokrewieństwa ze zmarłym: _______________________________ 

Telefon kontaktowy:____________________________________________ 

2. Imię i nazwisko: _____________________________________________ 

zamieszkały(a):________________________________________________ 

Stopień pokrewieństwa ze zmarłym: _______________________________ 

Telefon kontaktowy:____________________________________________ 

3. Imię i nazwisko: _____________________________________________ 

zamieszkały(a):________________________________________________ 

Stopień pokrewieństwa ze zmarłym: _______________________________ 

Telefon kontaktowy:____________________________________________ 

4. Imię i nazwisko: _____________________________________________ 

zamieszkały(a):________________________________________________ 

Stopień pokrewieństwa ze zmarłym: _______________________________ 

Telefon kontaktowy:____________________________________________ 

Przedkładając: 
[ ] postanowienie Sądu Rejonowego w ___________________ z dnia ___/___/_______ r. sygn. akt 

_________________ 

[ ] akt poświadczenia dziedziczenia z dnia ___/___/_______ r. Repertorium A ____________/___ 

wnoszę o sporz dzenie spisu inwentarza po zmarłym: w dniu ___________________________ 

                                                                                                                                                                                       (data zgonu) 
 _______________________________________________________________________________ 

                                                                                                               (imię i nazwisko) 
ostatnio stale zamieszkałym __________, ____________________, ul. ______________________ 

                                                                        (kod pocztowy)                      (miejscowość)                                                    (ulica) 
__________, ______________  
        (nr domu)                  (nr mieszkania) 
PESEL  

           

NIP:                                                                                                REGON: 
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Jednocześnie podaję znane mi informacje o majątku spadkodawcy i długach spadku:  
(opisać szczegółowo składniki majątku z miejscem ich znajdowania się, a długi z informacją o wierzycielu i tytule 
powstania długu, komorniku, który prowadził postępowania egzekucyjne – według stanu na dzień zgonu 
spadkodawcy) 
 

1) aktywa (majątek): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) pasywa (długi): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Wnioskodawca oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust. 
5 i 6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2016r.  
poz.1138 ze zm.). 

 

___________________ 

(podpis wnioskodawcy) 

Zał czniki: 
1. __________________________________, 

2. __________________________________, 

3. __________________________________, 

4. __________________________________, 

5. __________________________________. 
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