projekt
Uchwała Nr

/

/2016

Rady Gminy Michałowice
z dnia

2016 r.

w sprawie wykonania obowiązku zapisu zwykłego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 968 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na wykonanie rozrządzenia testamentowego spadkodawcy poprzez wykonanie
zapisów zwykłych na rzecz zapisobiorców testamentowych w testamentach sporządzonych przez
spadkodawcę w dniu 9 lutego 2005 r.
§2
W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §1, wyraża się zgodę na przeniesienie na własność:
1) udziału 4/9 w nieruchomości stanowiącej lokal nr 3, obręb ewidencyjny Reguły, gmina
Michałowice, położonej w Regułach przy ul. Czarnieckiego 48, uregulowanej w KW nr
WA1P/00076152/0, na rzecz zapisobiorcy testamentowego Pani Hanny Laszuk,
2) nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 208/3, obręb ewidencyjny Adamów-Wieś, gmina
Radziejowice, uregulowaną w KW nr PL1Z/00003915/0 oraz nieruchomości stanowiącej
działkę ew. nr 208/4, obręb ewidencyjny Adamów-Wieś, gmina Radziejowice, uregulowaną
w KW nr PL1Z/00003969/3, na rzecz zapisobiorcy testamentowego Pana Kazimierza
Głomskiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wykonania obowiązku zapisu zwykłego.

Postanowieniem z dnia 28.02.2008 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział I Cywilny
stwierdził, że spadek po Barbarze Janinie Sawickiej, zmarłej w dniu 27.02.2005 r. w Warszawie,
ostatnio zamieszkałej w Regułach, gmina Michałowice przy ul. Czarnieckiego 48 m 3, na podstawie
ustawy nabyła Gmina Michałowice w całości z dobrodziejstwem inwentarza.
Spadkodawczyni sporządziła dniu 09.02.2005 r. dwa testamenty własnoręczne.
W pierwszym z nich na wypadek swojej śmierci dokonała zapisu na rzecz pani Hanny Laszuk
przedmiotu majątkowego w postaci mieszkania o pow. 67 m2, położonego w Regułach przy
ul. Czarnieckiego 48 m 3. W drugim testamencie na wypadek swojej śmierci dokonała zapisu
na rzecz Pana Kazimierza Głomskiego przedmiotu majątkowego w postaci nieruchomości
położonej we wsi Adamów, w gminie Radziejowice przy ul. Brzozowej.
Zgodnie z art. 968 Kodeksu cywilnego, w związku z tym że Pani Barbara Sawicka nie
rozporządziła całym majątkiem, Gmina Michałowice ma obowiązek przekazać zapisobiorcom
przekazane testamentami nieruchomości.
Po złożeniu w 2008 r. przez Panią Laszuk i Pana Głomskiego wniosku o wykonanie zapisów
testamentowych, rozpoczęła się procedura ustalania składników majątku Pani Barbary Sawickiej
przez komornika sądowego. Dopiero w grudniu 2015 r. komornik sadowy wydał ostateczny
protokół spisu inwentarza po Barbarze Janinie Sawickiej.
W związku z tym, że wykonanie zapisów testamentowych jest przeniesieniem własności
składników majątkowych Gminy Michałowice i przekracza zakres zwykłego zarządu w sprawach
majątkowych gminy, wnoszę projekt niniejszej uchwały.

