Bydgoszcz, dnia……………………………….

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Łukasz Pakmur
Kancelaria komornicza nr XXXVI w Bydgoszczy
ul. Łużycka 32 pok. 7, 85-096 Bydgoszcz

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE SPISU INWENTARZA
WNIOSKODAWCA
imię i nazwisko/nazwa:………………………………………………………………………………………………………………….……...
Adres…………………….…………...…………………………………………..…………………………………………………………………….
PESEL/NIP/KRS:……………………………………………………………..……………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………………………………
Wnoszę o sporządzenie spisu inwentarza spadku po:
imię i nazwisko zmarłego:……………………………………………………..……………………………………………………………...
data zgonu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
PESEL:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
Wskazuję, że jestem
spadkobiercą / uprawnionym do zachowku / zapisobiercą / wykonawcą testamentu / tymczasowym
przedstawicielem / wierzyciela mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy
na potwierdzenie czego przedkładam…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
W załączeniu przedkładam ankietę informacyjną o zmarłym
………………………………………………………
(podpis)

….......….............dnia................…
ANKIETA INFORMACYJNA
DANE OSOBOWE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ
imię i nazwisko...........…………………………………………….............................................................
adres........................…………………………………………..................…...............................................
nr telefonu...............................………...

DANE OSOBOWE OSOBY ZMARŁEJ
Imię/imiona i nazwisko………...………………………………………………………………………….
Imiona rodziców…………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………..
Data i miejsce zgonu………………………………………………………………………………………
Numer Pesel……………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………..

DANE DOTYCZĄCE MAJĄTKU OSOBY ZMARŁEJ
(majątek zmarłego w dniu jego śmierci)

A - NIERUCHOMOŚCI:
1. Oznaczenie nieruchomości, jej granice, obszar, nr KW, budowle i inne urządzenia znajdujące się na
nieruchomości (jeżeli został sporządzony operat szacunkowy nieruchomości to dołączyć należy jego
kopię)

2.Osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość

B : RUCHOMOŚCI
Lp.

Nazwa rzeczy (pojazdy mechanuiczne, Rok produkcji
maszyny, gotówka, biżuteria i in.)

Uwagi /cechy tożsamości, miejsce Wartość
w którym rzecz się znajduje,
osoba posiadacza, inne

C: RACHUNKI BANKOWE
Lp.

Numer rachunku

Nazwa banku

saldo

D : INNE PRAWA MAJĄTKOWE
Lp.

Prawo majątkowe

Uwagi /np firma S.A., Sp. z o.o. , nr KRS, Wartość
ilość akcji/udziałów, wartość każdego z nich

E: WIERZYTELNOŚCI
Lp.

Rodzaj wierzytelności – tytuł prawny: umowa, Dane dłużnika – imię, nazwisko/ nazwa, Wartość
ustawa, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna
adres

F : DŁUGI SPADKOWE
Lp.

Rodzaj długu, tytuł prawny: umowa,
orzeczenie sądu, decyzja administracyjna

ustawa, Dane wierzyciela –
nazwa, adres

imię, nazwisko/ Wartość

G: WARTOŚĆ RZECZY I PRAW SPORNYCH:

H: INNE ISTOTNE INFORMACJE O MAJĄTKU ZMARŁEGO

I: DANE OSÓB MOGĄCYCH POSIADAĆ DODATKOWE INFORMACJE O MAJĄTKU POZOSTAŁYM PO
OSOBIE ZMARŁEJ

podpis.....................................

