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Sygnatura akt I Ns 579/16 

(w odpowiedzi należy podać sygnaturę sprawy) 

 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie I Wydział Cywilny 

 w sprawie  

z wniosku Alicji Lidii Jezierny-Kaźmierczak  

o złożenie wykazu inwentarza 

  

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA PO: 

 
ZMARŁYM W DNIU 13 KWIETNIA 2016 ROKU JACKU KRZYSZTOFIE 

JEZIERNYM: 

 

 

„Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie I Wydział Cywilny ogłasza, że dnia 13 

kwietnia 2016 roku w Szczecinie zmarł Jacek Krzysztof Jezierny (nr PESEL 

64032013610), ostatnio stale zamieszkały w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 2/21. W 

tutejszym Sądzie złożono protokół obejmujący wykaz inwentarza po ww. spadkodawcy. 

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę 

dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o 

sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu 

inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty 

zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie 

inwentarza."  

 

POUCZENIE: 

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. 

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą oraz 

wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może 

złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu 

inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów 

windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

Na zarządzenie Sędziego 

z upoważnienia Kierownika Sekretariatu 

starszy sekretarz sądowy Monika Siniło 

 

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 

grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej 

jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym. 


