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 USTAWA  

z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny  

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 385 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób 
zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść kon-
sumenta. Zasady wyrażonej w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się w 
postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za nie-
dozwolone.”; 

2) art. 932–934 otrzymują brzmienie: 

„Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z usta-
wy jego małżonek i rodzice. 

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu 
z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spad-
ku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy 
matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, 
wynosi połowę spadku. 

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przy-
pada jego rodzicom w częściach równych. 

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spad-
ku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeń-
stwu spadkodawcy w częściach równych. 

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło 
otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, któ-
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Opracowano na pod-
stawie: Dz. U. z 2009 
r. Nr 79, poz. 662. 
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ry by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udzia-
łu następuje według zasad, które dotyczą podziału między dal-
szych zstępnych spadkodawcy. 

  Art. 933. § 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzi-
cami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi 
połowę spadku. 

§ 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i 
ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. 

 Art. 934. § 1. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych 
rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spad-
kodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.  

§ 2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spad-
ku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego 
zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które do-
tyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. 

§ 3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia 
spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozo-
stałym dziadkom w częściach równych.”; 

3) po art. 934 dodaje się art. 9341 w brzmieniu: 

„Art. 9341. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do 
dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych 
tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców 
nie dożyło chwili otwarcia spadku.”; 

4) art. 935 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 935. W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżon-
ka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek 
przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy 
jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca za-
mieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się 
ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdo-
wało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako 
spadkobiercy ustawowemu.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
 


