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USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2007 r.

o zmianie ustawy — Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 79 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) sporzàdza akty poÊwiadczenia dziedzicze-
nia,”;

2) w dziale II po rozdziale 3 dodaje si´ rozdzia∏ 3a
w brzmieniu: 

„Rozdzia∏ 3a

Akty poÊwiadczenia dziedziczenia

Art. 95a. Notariusz sporzàdza akt poÊwiadczenia
dziedziczenia ustawowego lub testamen-
towego, z wy∏àczeniem dziedziczenia na
podstawie testamentów szczególnych.

Art. 95b. Przed sporzàdzeniem aktu poÊwiadcze-
nia dziedziczenia notariusz spisuje proto-
kó∏ dziedziczenia przy udziale wszystkich

osób, które mogà wchodziç w rachub´
jako spadkobiercy ustawowi i testamen-
towi.

Art. 95c. § 1. Przyst´pujàc do spisania protoko∏u
dziedziczenia notariusz poucza oso-
by bioràce udzia∏ w spisywaniu pro-
toko∏u o obowiàzku ujawnienia
wszelkich okolicznoÊci obj´tych tre-
Êcià protoko∏u oraz o odpowiedzial-
noÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywych
oÊwiadczeƒ. 

§ 2. W protokole dziedziczenia zamiesz-
cza si´ w szczególnoÊci:

1) zgodne ˝àdanie poÊwiadczenia
dziedziczenia z∏o˝one przez osoby
bioràce udzia∏ w spisywaniu pro-
toko∏u,

2) oÊwiadczenia o istnieniu lub nie-
istnieniu osób, które wy∏àcza∏yby
znanych spadkobierców od dzie-
dziczenia lub dziedziczy∏yby wraz
z nimi,

3) oÊwiadczenia o znanych testa-
mentach spadkodawcy lub braku
takich testamentów,

4) oÊwiadczenia, ˝e w odniesieniu do
spadku nie zosta∏o uprzednio wy-
dane postanowienie o stwierdze-
niu nabycia spadku i nie toczy si´
post´powanie o stwierdzenie na-
bycia spadku ani nie zosta∏ sporzà-
dzony akt poÊwiadczenia dziedzi-
czenia,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 23 kwietnia

1964 r. — Kodeks cywilny, ustaw´ z dnia 17 listopada
1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, ustaw´ z dnia
13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Prawo
o aktach stanu cywilnego.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124,
poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577,
Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80,
poz. 540 i Nr 85, poz. 571.



5) oÊwiadczenia, czy w sk∏ad spadku
wchodzi gospodarstwo rolne oraz
który spoÊród spadkobierców po-
wo∏anych do spadku z ustawy od-
powiada warunkom przewidzia-
nym do dziedziczenia gospodar-
stwa rolnego,

6) oÊwiadczenia, czy spadkodawca
w chwili Êmierci by∏ cudzoziem-
cem lub, nie posiadajàc ˝adnego
obywatelstwa, nie zamieszkiwa∏
w Rzeczypospolitej Polskiej albo
w sk∏ad spadku wchodzà prawa
rzeczowe lub posiadanie nieru-
chomoÊci po∏o˝onej za granicà,

7) oÊwiadczenia, czy by∏y sk∏adane
oÊwiadczenia o przyj´ciu lub od-
rzuceniu spadku, czy zosta∏o wy-
dane orzeczenie dotyczàce nie-
godnoÊci dziedziczenia oraz czy
by∏y zawierane umowy z przy-
sz∏ym spadkodawcà w przedmio-
cie zrzeczenia si´ dziedziczenia po
nim,

8) wzmiank´ o pouczeniu przez nota-
riusza o odpowiedzialnoÊci karnej
za sk∏adanie fa∏szywych oÊwiad-
czeƒ.

§ 3. Je˝eli od dnia otwarcia spadku nie
up∏yn´∏o szeÊç miesi´cy, w protokole
dziedziczenia nale˝y zamieÊciç
oÊwiadczenia spadkobierców o pro-
stym przyj´ciu spadku lub przyj´ciu
spadku z dobrodziejstwem inwenta-
rza albo o odrzuceniu spadku, chyba
˝e oÊwiadczenia tej treÊci zosta∏y ju˝
przez spadkobierców uprzednio z∏o-
˝one. W takim przypadku nale˝y za-
mieÊciç wzmiank´ o dacie, miejscu
i treÊci z∏o˝onych przez poszczegól-
nych spadkobierców oÊwiadczeƒ.

§ 4. Do protoko∏u dziedziczenia notariusz
za∏àcza:

1) odpis aktu zgonu spadkodawcy,

2) odpisy aktów stanu cywilnego
osób powo∏anych do spadku
z ustawy,

3) inne dokumenty mogàce mieç
wp∏yw na ustalenie praw do spad-
ku.

Art. 95d. W razie z∏o˝enia testamentu notariusz
dokonuje jego otwarcia i og∏oszenia,
chyba ˝e otwarcie i og∏oszenie testamen-
tu ju˝ nastàpi∏o. Z otwarcia i og∏oszenia
testamentu sporzàdza si´ protokó∏.

Art. 95e. § 1. Po spisaniu protoko∏u dziedziczenia
notariusz sporzàdza akt poÊwiadcze-

nia dziedziczenia, je˝eli nie ma wàt-
pliwoÊci co do osoby spadkobiercy
i wysokoÊci udzia∏ów w spadku.

§ 2. Notariusz odmawia sporzàdzenia ak-
tu poÊwiadczenia dziedziczenia, je˝eli:

1) w stosunku do spadku zosta∏ ju˝
uprzednio sporzàdzony akt po-
Êwiadczenia dziedziczenia lub wy-
dane postanowienie o stwierdze-
niu nabycia spadku,

2) w toku sporzàdzania protoko∏u
dziedziczenia ujawnià si´ okolicz-
noÊci wskazujàce, ˝e przy jego
sporzàdzeniu nie by∏y obecne
wszystkie osoby, które mogà
wchodziç w rachub´ jako spadko-
biercy ustawowi lub testamentowi
albo istniejà lub istnia∏y testamen-
ty, które nie zosta∏y otwarte i og∏o-
szone,

3) wskutek braku ma∏˝onka spadko-
dawcy i krewnych powo∏anych do
dziedziczenia z ustawy spadek
przypada, jako spadkobiercy usta-
wowemu, gminie albo Skarbowi
Paƒstwa,

4) spadkodawca w chwili Êmierci by∏
cudzoziemcem lub, nie posiadajàc
˝adnego obywatelstwa, nie za-
mieszkiwa∏ w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w sk∏ad spadku
wchodzà prawa rzeczowe lub po-
siadanie nieruchomoÊci po∏o˝onej
za granicà.

Art. 95f. § 1. Akt poÊwiadczenia dziedziczenia po-
winien zawieraç:

1) dzieƒ, miesiàc i rok oraz miejsce
sporzàdzenia aktu,

2) imi´, nazwisko i siedzib´ kancelarii
notariusza, a je˝eli akt sporzàdzi∏
zast´pca notariusza — nadto imi´
i nazwisko zast´pcy,

3) imi´ i nazwisko spadkodawcy,
imiona jego rodziców oraz jego nu-
mer PESEL,

4) dat´ i miejsce zgonu spadkodawcy
oraz jego ostatnie miejsce zamiesz-
kania,

5) wskazanie spadkobierców, którym
spadek przypad∏ — imiona, nazwi-
ska i imiona rodziców oraz dat´
i miejsce urodzenia osób fizycz-
nych, a w przypadku osób praw-
nych — nazw´ i siedzib´,
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6) tytu∏ powo∏ania do spadku i wyso-
koÊç udzia∏ów w spadku wraz ze
wskazaniem w razie dziedziczenia
ustawowego, czy spadkobierca by∏
ma∏˝onkiem spadkodawcy, czy je-
go krewnym i w jakim stopniu,
a w razie dziedziczenia testamento-
wego wraz z okreÊleniem formy te-
stamentu,

7) wskazanie spadkobierców dziedzi-
czàcych gospodarstwo rolne pod-
legajàce dziedziczeniu z ustawy
oraz ich udzia∏y w nim,

8) powo∏anie protoko∏u otwarcia i og∏o-
szenia testamentu,

9) podpisy wszystkich bioràcych udzia∏
w spisywaniu protoko∏u dziedzicze-
nia,

10) podpis notariusza,

11) adnotacj´ o dokonaniu rejestracji
zgodnie z art. 95i.

§ 2. Przepisy art. 92 § 2 i art. 93—94 stosu-
je si´ odpowiednio. 

Art. 95g. Na protokole dziedziczenia zamieszcza
si´ adnotacj´ o sporzàdzeniu aktu po-
Êwiadczenia dziedziczenia. 

Art. 95h. § 1. Notariusz niezw∏ocznie po sporzà-
dzeniu aktu poÊwiadczenia dziedzi-
czenia dokonuje jego wpisu do reje-
stru aktów poÊwiadczenia dziedzi-
czenia przez wprowadzenie, za po-
Êrednictwem systemu teleinforma-
tycznego danych, o których mowa
w § 2 pkt 3—6. Notariusz opatruje
wpis bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym przy po-
mocy wa˝nego kwalifikowanego cer-
tyfikatu.

§ 2. Rejestr aktów poÊwiadczenia dzie-
dziczenia obejmuje:

1) numer wynikajàcy z kolejnoÊci
wpisu,

2) dzieƒ, miesiàc i rok oraz godzin´
i minut´ dokonania wpisu,

3) dzieƒ, miesiàc i rok oraz miejsce
sporzàdzenia aktu poÊwiadczenia
dziedziczenia,

4) imi´, nazwisko i siedzib´ kancela-
rii notariusza, a je˝eli akt poÊwiad-
czenia dziedziczenia sporzàdzi∏ za-
st´pca notariusza — nadto imi´
i nazwisko zast´pcy,

5) imi´ i nazwisko spadkodawcy,
imiona jego rodziców oraz jego
numer PESEL,

6) dat´ i miejsce zgonu spadkodaw-
cy oraz jego ostatnie miejsce za-
mieszkania.

§ 3. Z chwilà dokonania wpisu w reje-
strze notariusz otrzymuje, za poÊred-
nictwem systemu teleinformatycz-
nego, zawiadomienie o zarejestro-
waniu oraz mo˝liwoÊci uzyskania
potwierdzenia zarejestrowania aktu
poÊwiadczenia dziedziczenia ze
wskazaniem numeru wynikajàcego
z kolejnoÊci wpisu. W tym samym
trybie notariusz uzyskuje zawiado-
mienie o niezarejestrowaniu aktu
poÊwiadczenia dziedziczenia.

§ 4. Adnotacj´ o zarejestrowaniu umiesz-
cza si´ na akcie poÊwiadczenia dzie-
dziczenia, wskazujàc numer wynika-
jàcy z kolejnoÊci wpisu a tak˝e dzieƒ,
miesiàc i rok oraz godzin´ i minut´
dokonanego wpisu. 

§ 5. Zarejestrowanie nie nast´puje, je˝eli
w stosunku do danego spadku zosta∏
ju˝ uprzednio zarejestrowany akt po-
Êwiadczenia dziedziczenia.

Art. 95i. § 1. Krajowa Rada Notarialna utworzy
system informatyczny do prowadze-
nia rejestru aktów poÊwiadczenia
dziedziczenia oraz zapewnia notariu-
szom dost´p do tego systemu w celu
dokonywania wpisów, dost´p do da-
nych z rejestru oraz ochron´ tych da-
nych przed nieuprawnionym dost´-
pem. Podpis, elektroniczny weryfiko-
wany przy pomocy wa˝nego kwalifi-
kowanego certyfikatu, zapewnia no-
tariuszowi dost´p do rejestru.

§ 2. Krajowa Rada Notarialna udost´pnia
w sieciach informatycznych, a w szcze-
gólnoÊci na swojej stronie interneto-
wej, informacje o zarejestrowanych
aktach poÊwiadczenia dziedziczenia
obejmujàce dane, o których mowa
w art. 95h § 2. 

Art. 95j. Zarejestrowany akt poÊwiadczenia dziedzi-
czenia ma skutki prawomocnego postano-
wienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 95k. § 1. W przypadku uchylenia aktu po-
Êwiadczenia dziedziczenia, notariusz
czyni o tym wzmiank´ na akcie po-
Êwiadczenia dziedziczenia oraz nie-
zw∏ocznie informuje o tym Krajowà
Rad´ Notarialnà.
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§ 2. Prezes Krajowej Rady Notarialnej
niezw∏ocznie poleca wykreÊlenie z re-
jestru uchylonego aktu poÊwiadcze-
nia dziedziczenia.

Art. 95l. Je˝eli w akcie poÊwiadczenia dziedzicze-
nia nie wskazano spadkobierców dziedzi-
czàcych gospodarstwo rolne, notariusz
sporzàdzi w tym przedmiocie akt uzupe∏-
niajàcy, stosujàc odpowiednio przepisy
niniejszego rozdzia∏u. 

Art. 95m. Orygina∏y aktów poÊwiadczenia dziedzi-
czenia nie mogà byç wydawane poza
miejsce ich przechowywania.

Art. 95n. § 1. Do zarejestrowanych aktów poÊwiad-
czenia dziedziczenia stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy rozdzia∏u 9.

§ 2. Notariusz na ˝àdanie sàdu, prokura-
tora, izby skarbowej oraz urz´du skar-
bowego przesy∏a wypis zarejestrowa-
nego aktu poÊwiadczenia dziedzicze-
nia.

§ 3. Wypis zarejestrowanego aktu po-
Êwiadczenia dziedziczenia mo˝e byç
wydany ponadto osobie, która wyka-
˝e istnienie interesu prawnego.
Art. 83 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 95o. Przepisów art. 95c § 2 pkt 5, art. 95f § 1
pkt 7 i art. 95l nie stosuje si´ do spadków
otwartych po dniu 13 lutego 2001 r. 

Art. 95p. Ilekroç w przepisach odr´bnych jest mo-
wa o postanowieniu o stwierdzeniu na-
bycia spadku, nale˝y rozumieç przez to
równie˝ zarejestrowany akt poÊwiadcze-
nia dziedziczenia. Je˝eli ustawa wyzna-
cza poczàtek lub koniec biegu terminu na
dzieƒ uprawomocnienia si´ postanowie-
nia sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku,
nale˝y rozumieç przez to równie˝ dzieƒ
zarejestrowania aktu poÊwiadczenia
dziedziczenia.”;

3) w art. 104 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Notariusz spisuje równie˝ protoko∏y, w tym
protoko∏y dziedziczenia, w celu stwierdzenia

przebiegu pewnych czynnoÊci i zdarzeƒ wy-
wo∏ujàcych skutki prawne, a w szczególnoÊci
dotyczàce stawiennictwa stron i z∏o˝onych
przez nie oÊwiadczeƒ, a tak˝e — na ˝àdanie
strony stawajàcej — niestawiennictwa stro-
ny drugiej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.3))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ksi´dze czwartej nazwa tytu∏u VI otrzymuje
brzmienie:

„Stwierdzenie nabycia spadku, poÊwiadczenie
dziedziczenia i ochrona spadkobiercy”;

2) art. 1025—1028 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1025. § 1. Sàd na wniosek osoby majàcej
w tym interes stwierdza nabycie
spadku przez spadkobierc´. Nota-
riusz na zasadach okreÊlonych
w przepisach odr´bnych sporzà-
dza akt poÊwiadczenia dziedzicze-
nia.

§ 2. Domniemywa si´, ˝e osoba, która
uzyska∏a stwierdzenie nabycia
spadku albo poÊwiadczenie dzie-
dziczenia, jest spadkobiercà.

§ 3. Przeciwko domniemaniu wynikajà-
cemu ze stwierdzenia nabycia
spadku nie mo˝na powo∏ywaç si´
na domniemanie wynikajàce z za-
rejestrowanego aktu poÊwiadcze-
nia dziedziczenia.

Art. 1026. Stwierdzenie nabycia spadku oraz po-
Êwiadczenie dziedziczenia nie mo˝e na-
stàpiç przed up∏ywem szeÊciu miesi´cy
od otwarcia spadku, chyba ˝e wszyscy
znani spadkobiercy z∏o˝yli ju˝ oÊwiad-
czenia o przyj´ciu lub o odrzuceniu
spadku.

Art. 1027. Wzgl´dem osoby trzeciej, która nie roÊci
sobie praw do spadku z tytu∏u dziedzi-
czenia, spadkobierca mo˝e udowodniç
swoje prawa wynikajàce z dziedziczenia
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,

poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139,
poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538 i Nr 82, poz. 557.



tylko stwierdzeniem nabycia spadku al-
bo zarejestrowanym aktem poÊwiadcze-
nia dziedziczenia.

Art. 1028. Je˝eli ten, kto uzyska∏ stwierdzenie na-
bycia spadku albo poÊwiadczenie dzie-
dziczenia, lecz spadkobiercà nie jest,
rozporzàdza prawem nale˝àcym do
spadku na rzecz osoby trzeciej, osoba,
na której rzecz rozporzàdzenie nast´pu-
je, nabywa prawo lub zostaje zwolniona
od obowiàzku, chyba ˝e dzia∏a w z∏ej
wierze.”;

3) uchyla si´ art. 1066.

Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5091 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. CzynnoÊci w sprawach z zakresu prawa
spadkowego mo˝e wykonywaç referendarz

sàdowy, z wy∏àczeniem prowadzenia rozpra-
wy, zabezpieczenia spadku oraz przes∏ucha-
nia Êwiadków testamentu ustnego.”;

2) w art. 646 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Osoba, u której znajduje si´ testament, jest
obowiàzana z∏o˝yç go w sàdzie spadku, gdy
dowie si´ o Êmierci spadkodawcy, chyba ˝e
z∏o˝y∏a go u notariusza.”;

3) w art. 649 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sàd albo notariusz otwiera i og∏asza testa-
ment, gdy ma dowód Êmierci spadkodaw-
cy.”;

4) art. 652 otrzymuje brzmienie:

„Art. 652. O dokonanym otwarciu i og∏oszeniu te-
stamentu sàd spadku albo notariusz za-
wiadamia w miar´ mo˝noÊci osoby, któ-
rych rozrzàdzenia testamentowe doty-
czà, oraz wykonawc´ testamentu i kura-
tora spadku. Notariusz niezw∏ocznie za-
wiadamia o tym sàd spadku, przesy∏a-
jàc odpis sporzàdzonego protoko∏u.”;

5) art. 653 otrzymuje brzmienie:

„Art. 653. Testament wraz z protoko∏em otwarcia
i og∏oszenia przechowuje si´ w sàdzie
spadku, chyba ˝e zosta∏ z∏o˝ony u nota-
riusza. Jednak˝e na ˝àdanie sàdu spad-
ku notariusz przesy∏a z∏o˝ony testament
temu sàdowi.”;

6) art. 665 otrzymuje brzmienie:

„Art. 665. § 1. Sàd spadku albo notariusz wyda
osobie powo∏anej na wykonawc´
testamentu na jej wniosek zaÊwiad-
czenie, w którym wymieni imi´, na-
zwisko, miejsce ostatniego za-
mieszkania oraz dat´ i miejsce
Êmierci spadkodawcy, imi´, nazwi-
sko i miejsce zamieszkania wyko-
nawcy testamentu, jak równie˝ za-
mieÊci stwierdzenie, ˝e dana osoba
zosta∏a powo∏ana na wykonawc´
testamentu.

§ 2. Notariusz niezw∏ocznie zawiadamia
sàd spadku o wydanym zaÊwiad-
czeniu, przesy∏ajàc jego odpis.”;

7) po art. 669 dodaje si´ art. 6691 w brzmieniu:

„Art. 6691. § 1. Sàd spadku uchyla zarejestrowany
akt poÊwiadczenia dziedziczenia,
je˝eli w odniesieniu do tego same-
go spadku zosta∏o wydane posta-
nowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku.

§ 2. W przypadku zarejestrowania
dwóch lub wi´cej aktów poÊwiad-
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4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86,
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417,
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538,
Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47,
poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731,
Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831,
Nr 123, poz. 849 i Nr 176, poz. 1243.



czenia dziedziczenia w odniesieniu
do tego samego spadku, sàd spad-
ku na wniosek zainteresowanego
uchyla wszystkie akty poÊwiadcze-
nia dziedziczenia i wydaje posta-
nowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku. 

§ 3. Poza okolicznoÊciami wskazanymi
w § 1 i 2, uchylenie zarejestrowa-
nego aktu poÊwiadczenia dzie-
dziczenia jest dopuszczalne jedy-
nie w przypadkach wskazanych
w ustawie.

§ 4. W przypadku uchylenia zarejestro-
wanego aktu poÊwiadczenia dzie-
dziczenia, sàd zawiadamia o tym
notariusza, który uchylony akt spo-
rzàdzi∏, oraz Krajowà Rad´ Nota-
rialnà, przesy∏ajàc odpisy wydane-
go orzeczenia.”; 

8) art. 670 otrzymuje brzmienie:

„Art. 670. Sàd spadku bada z urz´du, kto jest
spadkobiercà. W szczególnoÊci bada,
czy spadkobierca pozostawi∏ testament,
oraz wzywa do z∏o˝enia testamentu
osob´, co do której b´dzie uprawdopo-
dobnione, ˝e testament u niej si´ znaj-
duje. Je˝eli testament zostanie z∏o˝ony,
sàd dokona jego otwarcia i og∏osze-
nia.”; 

9) art. 677 otrzymuje brzmienie:

„Art. 677. Sàd stwierdzi nabycie spadku przez
spadkobierców, choçby by∏y nimi inne
osoby ni˝ te, które wskazali uczestnicy.
W postanowieniu o stwierdzeniu naby-
cia spadku sàd wymienia spadkodawc´
oraz wszystkich spadkobierców, którym
spadek przypad∏, jak równie˝ wysokoÊç
ich udzia∏ów.”; 

10) art. 678 otrzymuje brzmienie:

„Art. 678. Je˝eli stwierdzone zosta∏o nabycie
spadku albo zarejestrowany zosta∏ akt
poÊwiadczenia dziedziczenia po osobie
uznanej za zmar∏à lub której zgon zosta∏
stwierdzony postanowieniem sàdu,
a postanowienie o uznaniu tej osoby za
zmar∏à lub o stwierdzeniu jej zgonu zo-
sta∏o uchylone, sàd spadku z urz´du
uchyli postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku albo akt poÊwiadczenia
dziedziczenia.”;

11) w art. 679 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
zarejestrowanego aktu poÊwiadczenia dzie-
dziczenia.”;

12) w art. 680 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. We wniosku o dzia∏ spadku nale˝y powo∏aç
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spad-
ku albo zarejestrowany akt poÊwiadczenia
dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak rów-
nie˝ podaç, jakie spadkodawca sporzàdzi∏ te-
stamenty, gdzie zosta∏y z∏o˝one i gdzie si´
znajdujà. Je˝eli spis inwentarza nie zosta∏
sporzàdzony, nale˝y we wniosku wskazaç
majàtek, który ma byç przedmiotem dzia∏u.”;

13) art. 681 otrzymuje brzmienie:

„Art. 681. Je˝eli stwierdzenie nabycia spadku jesz-
cze nie nastàpi∏o i nie zosta∏ sporzàdzo-
ny zarejestrowany akt poÊwiadczenia
dziedziczenia, postanowienie o stwier-
dzeniu nabycia spadku wydaje sàd w to-
ku post´powania dzia∏owego, stosujàc
przepisy rozdzia∏u 8.”;

14) w art. 690 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli wskutek prawomocnego zatwierdze-
nia przez sàd uchylenia si´, o którym mowa
w § 1, ulega zmianie kràg osób, co do któ-
rych nabycie spadku zosta∏o ju˝ stwierdzone
albo zarejestrowany zosta∏ akt poÊwiadcze-
nia dziedziczenia, sàd po przeprowadzeniu
rozprawy zmienia z urz´du postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku albo uchyla
zarejestrowany akt poÊwiadczenia dziedzi-
czenia i orzeka w tym przedmiocie.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funk-
cjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808
oraz z 2007 r. Nr 180, poz. 1280) w art. 19 po ust. 4 do-
daje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Konsul nie mo˝e sporzàdziç aktu poÊwiadczenia
dziedziczenia.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Pra-
wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1688 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) w art. 67
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwisko, imi´ (imiona), nazwisko rodowe, stan
cywilny, miejsce i dat´ urodzenia, PESEL, miejsce
zamieszkania zmar∏ego.”.

Art. 6. 1. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje
si´ do spadków otwartych przed dniem 1 lipca 1984 r. 

2. Do spadku otwartego przed dniem 14 lutego
2001 r., przepisy, o których mowa w art. 3 pkt 8 i 9 ni-
niejszej ustawy, stosuje si´ w brzmieniu dotychczaso-
wym.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 12 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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