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ZARZĄDZENIE NR 331/22 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 2 czerwca 2022 r.  
 

w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczących nabycia spadku przez Gminę Miasto Mysłowice 

albo Skarb Państwa. 
 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz.U. z 2022 r.poz. 559), art. 11 ust. 1,art. 23 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9b1 oraz art. 25 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), 
w związku z art. 935, art. 1023 i art. 1051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1740) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Ustala się zasady postępowania w sprawach związanych z nabyciem spadku przez Gminę Miasto 
Mysłowice lub Skarb Państwa, w tym dokonywania czynności mających na celu objęcie spadku i jego 
zagospodarowanie oraz  podział kompetencji w tym zakresie  pomiędzy komórkami organizacyjnymi 
Urzędu Miasta Mysłowice. 
 

§2 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Mysłowice, 
2. Spadku - należy przez to rozumieć spadek nabyty przez Gminę Miasto Mysłowice lub Skarb 

Państwa w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentu, 
3. Spisie inwentarza - należy przez to rozumieć ustalenie przez komornika sądowego składu  

i wartości spadku, stanowi on podstawę ograniczenia odpowiedzialności Gminy za długi 
spadkowe;  

4. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Mysłowice, 
5. Zespole Radców Prawnych – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną w Urzędzie 

Miasta, wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej, w której przypisane czynności wykonują 
m.in. radcowie prawni zatrudnieni w Urzędzie na podstawie umowy o pracę.  

 
§ 3 

W proces realizacji zadań związanych z nabywaniem przez Gminę Miasto Mysłowice spadków, 
zaangażowane są następujące komórki organizacyjne: Zespół Radców Prawnych, Wydział Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydział Organizacyjny Kadr i Płac, 
Wydział Budżetu oraz Zespół Nadzoru Właścicielskiego.  
 

§ 4 
Korespondencja wpływająca do Urzędu dotycząca postępowań spadkowych, w których uczestnikiem 
jest Gmina Miasto Mysłowice kierowana jest bezpośrednio do Zespołu Radców Prawnych.  

 
§ 5 

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy: 
1. Koordynowanie działań związanych z nabyciem spadków.  
2. Prowadzenie ewidencji spraw spadkowych wraz z określeniem etapów realizacji 

postępowania poprzez wprowadzenie informacji o ich przebiegu, uzyskanych od wydziałów 
merytorycznych.  

3. Opracowanie i przedłożenie Prezydentowi Miasta w terminie do 15 stycznia każdego roku 
kalendarzowego sprawozdania z wykonanych zadań związanych z nabywaniem spadków  za 
rok poprzedni.  
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4. Przygotowywanie i kierowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem  
o stwierdzenie nabycia spadku przez Gminę Miasto Mysłowice lub Skarb Państwa. 

5. Reprezentowanie Gminy Miasta Mysłowice oraz Skarbu Państwa w postępowaniach 
sądowych o stwierdzenie nabycia spadku. 

6. Przystępowanie do toczących się postępowań o stwierdzenie nabycia spadku. 
7. Występowanie z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza, sporządzanie wykazów 

inwentarza oraz nadzór nad jego wykonaniem. 
8. Reprezentowanie Gminy w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń wierzycieli 

spadkowych. 
9. Opracowywanie propozycji planu spłaty wierzycieli. 
10. Informowanie wierzycieli o sposobie i wysokości podziału środków, w tym: 

a) w przypadku gdy spis inwentarza ujawnił wyłącznie pasywa spadkowe informowanie 
niezwłoczne wierzycieli, że długi spadkowe nie zostaną spłacone,  
b) w przypadku gdy długi spadkowe przewyższają wartość stanu czynnego spadku, spłata 
długów spadkowych następuje w trybie przepisów regulujących podział sumy uzyskanej  
z egzekucji,  
c) w przypadku gdy spis inwentarza ujawnił aktywa, których wartość wystarcza na spłatę 
wszystkich długów, wierzyciele zostają poinformowani o sposobie i wysokości podziału masy 
spadkowej. Zapłaty dokonuje się po uzyskaniu stanowiska wszystkich wierzycieli co do 
przypadającej im kwoty.  

11. Prowadzenie korespondencji z sądami, komornikami sądowymi, wierzycielami spadkodawcy  
i innymi podmiotami w ramach realizowanych zadań. 

12. Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta odpowiedzialnymi  
za realizację zadań związanych z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi. 

13. Prowadzenie rejestru zawiadomień z banków dotyczących możliwości nabycia spadku przez 
Gminę Miasto Mysłowice. 

14. Reprezentowanie Gminy w postępowaniach sądowych dotyczących działu spadku i zniesienia 
współwłasności majątku spadkowego. 

15. Reprezentowanie Gminy w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących 
roszczeń wierzycieli spadkowych. 

 
§ 6 

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy realizacja zadań związanych  
z przejęciem i zagospodarowaniem nieruchomości wchodzących w skład nabytej przez Gminę Miasto 
Mysłowice oraz Skarb Państwa masy spadkowej, a w szczególności realizacja zadań takich jak: 

1. Objęcie i zagospodarowanie nabytych  w drodze spadku nieruchomości poprzez: 
a) ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania nieruchomości, 
b) ujawnienie w księdze wieczystej i ewidencji gruntów i budynków przysługujące Miastu 

Mysłowice prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości po 
otrzymaniu oryginału prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,  

c) wprowadzenie składników masy spadkowej do ewidencji środków trwałych, (po 
otrzymanym spisie inwentarza) poprzez przygotowanie stosownych dowodów 
księgowych.  

2. W przypadku wskazania sprzedaży nieruchomości jako sposobu jej zagospodarowania 
przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania na zbycie nieruchomości gruntowych 
zabudowanych i niezabudowanych. 

3. Współuczestnictwo w razie potrzeby w organizowanym przez komornika sądowego spisie 
inwentarza. 

4. Przeprowadzenie postępowania w celu zniesienia współwłasności w sytuacji, kiedy wymaga  
tego interes Gminy, a w skład masy spadkowej wchodzi majątek wspólny.  
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5. Zabezpieczenie na wniosek Zespołu Radców Prawnych w budżecie środków finansowych 
związanych z pokryciem zobowiązań (w tym długów spadkowych) związanych z nabywaniem 
przez Gminę w drodze postępowania spadkowego nieruchomości. 

6. Przygotowanie deklaracji podatkowych, a także uiszczenie należnych opłat z tytułu prawa  
wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo 
własności oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. 

7. W przypadku gdy w skład masy spadkowej wchodzi prawo własności nieruchomości 
lokalowej przygotowanie informacji niezbędnej do Wydziału Infrastruktury Miejskiej celem 
objęcia i zagospodarowania powyższego lokalu w przypadku pozostawienia go w zasobach 
Gminy  do czasu sprzedaży lokalu.  
 

§ 7 
Do Wydziału Infrastruktury Miejskiej należy realizacja zadań polegających na: 

1. Przejęciu i zagospodarowaniu spółdzielczych własnościowych praw do lokalu wchodzących 
w skład nabytej przez Gminę Miasto Mysłowice lub Skarb Państwa masy spadkowej. 

2. Wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu (po otrzymaniu spisu inwentarza) poprzez przygotowanie stosownych dowodów 
księgowych.  

3. Po otrzymaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami objęcie  
i zagospodarowanie nabytych lokali mieszkalnych oraz budynków stanowiących prawo 
własności.  

4. Zabezpieczenie przez zarządcę nieruchomości oraz przekazanie mu niezbędnej dokumentacji 
nieruchomości. 

5. Zabezpieczenie opłat czynszowych i opłat za media w przypadku nabycia nieruchomości 
lokalowych.  

6. Przygotowanie planu zagospodarowania nabytych w drodze spadkobrania nieruchomości 
lokalowych oraz odziedziczonych spółdzielczych praw do lokali.   

7. Współuczestnictwo w razie potrzeby w organizowanym przez komornika sądowego spisie 
inwentarza. 

8. Ewidencjonowanie nabytych w drodze spadkobrania lokali oraz budynków. 
 

§ 8 
Do zadań Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac w przypadku objęcia w masie spadkowej majątku 
ruchomego należy:  

1. Zabezpieczenie środków na zagospodarowanie mienia ruchomego m.in. transport  
i magazynowanie. 

2. Wprowadzanie mienia ruchomego do ewidencji środków trwałych lub ewidencji 
wyposażenia. 

3. Zakwalifikowanie majątku ruchomego do sprzedaży. 
4. Likwidacja majątku ruchomego. 
5. Sprzedaż składników majątku ruchomego, nabytego przez Gminę Miasto Mysłowice. 

 
§ 9 

Do zadań Wydziału Budżetu należy:  
1. Zaewidencjonowanie nabytego w drodze spadku majątku w ewidencji środków trwałych na 

podstawie dostarczonych dowodów księgowych. 
2. Przejęcie aktywów pieniężnych. 
3. Realizacja spłaty długów spadkowych do wysokości wartości czynnej spadku.  
4. Realizacja płatności związanych z  pokryciem kosztów związanych z nabywaniem przez Gminę 

spadków na podstawie dyspozycji zapłaty. 
5. Występowanie niezwłoczne, z uwzględnieniem procedury obowiązującej w danym banku lub 

SKOK, o przekazanie na rachunek bankowy Miasta środków finansowych ujawnionych na 
kontach bankowych.  
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6. Realizacja zadań związanych z dziedziczeniem przez Gminę środków na rachunkach 
bankowych zmarłych klientów banków w związku z art. 111c pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Prawo Bankowe, w przypadku gdy koszty nie przewyższają zakładanych korzyści. 

7. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej w zakresie zobowiązań warunkowych z tytułu masy 
biernej spadków nabywanych przez Gminę Miasto Mysłowice. 

8. Prowadzenie ewidencji zobowiązań spadkowych określonych w spisie inwentarza lub  
w wykazie inwentarza w ewidencji pozabilansowej do wysokości wartości masy czynnej.  

 
§ 10 

Do zadań Zespołu Nadzoru Właścicielskiego należy: 
1. Realizacja zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem akcji lub udziałów 

wchodzących  
w skład nabytej przez Miasto masy spadkowej.  

2. Występowanie do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie dokonania zmian struktury 
akcjonariuszy/ udziałowców.  

 
§ 11 

W realizacji zadania w razie konieczności biorą udział inne komórki organizacyjne Urzędu oraz 
miejskie jednostki organizacyjne w zakresie realizowanych zadań.  

 
§ 12 

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów i Kierowników Zespołów Urzędu Miasta Mysłowice  
do podejmowania działań i współpracy z komórkami organizacyjnymi wskazanymi w niniejszym 
zarządzeniu według ustalonej właściwości rzeczowej. 

 
§ 13 

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam komórkom organizacyjnym wskazanym  
w zarządzeniu.  

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam I i II Zastępcy Prezydenta 
Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.  

 
§ 14 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE 
(-) Dariusz WÓJTOWICZ 

 
       (pieczątka i podpis kierownika jednostki) 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta  
2. aa. 

 
 

 


