PROCEDURA NR 23
PRZYJĘCIE PRZEZ KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO OŚWIADCZENIA OSTATNIEJ WOLI
SPADKODAWCY W POSTACI TESTAMENTU ALLOGRAFICZNEGO
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Kożuchowie, ul. Rynek 1 A, tel. 68 355 59 52
Załączniki do procedury:
 załącznik - protokół
Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
Dowód osobisty spadkodawcy.
Dowody osobiste dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca.
Opłaty
Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu allograficznego – 22, 00 zł.
Wpłatę z tego tytułu można uiścić:
 gotówką bez prowizji w kasie Banku Spółdzielczego w Kożuchowie – ul. Klasztorna 4,
 bezgotówkowo, na rachunek bankowy nr Banku Spółdzielczego Kożuchów nr 60 9673 0007 0000
0000 1007 0002 z adnotacją "opłata skarbowa"
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy przedłożyć przy składaniu oświadczenia.
Forma załatwienia
Spisanie i podpisanie protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu allograficznego, tj. złożenia przed
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego (wzór
protokołu stanowi załącznik do niniejszej procedury).
Termin załatwienia
Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu allograficznego.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Podstawa prawna
1. Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
Informacje dodatkowe dla klienta
1. Termin przyjęcia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli zainteresowany
ustala osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kożuchowie.
2. Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków.
3. Świadkiem nie może być:







osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
osoba niewidoma, niema lub głucha,
osoba nie umiejąca czytać i pisać,
osoba nie władająca językiem polskim,
osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
osoba, dla której przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek,
krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku
przysposobienia.

4. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób określony w niniejszej procedurze.

