PREZYDENT MIASTA
RUDA 8LASKA
ZARZADZENIE NR 5? OOSC)
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PREZYDENTA MIASTA RUDA SLASKA
z dnia 1 0. KWI. 2020
w sprawie zmiany Zarzgdzenia nr SP.0050.1.36.2019 Prezydenta Miasta Ruda SIgska z dnia
24 maja 2019 roku w sprawie przyjgcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania
spadkow nabytych przez Gming Ruda SIgska i Skarb Paristwa

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzkdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z poin. zm.) w zwikzku z art. 935 i 1031' ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 Kodeks cywitny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z poin. zm.)

zarz4dza sig, co nastgpuje:

§ 1. Dokonae zmiany treici Zarzkdzenia nr SP.0050.1.36.2019 Prezydenta Miasta Ruda Slkska
z dnia 24 maja 2019 roku w nastepukcy spos6b:
1) § 5 nadae trek:
„S 5. Do obowigzkow Wydziatu Nadzoru Wtakicietskiego nateiy w szczegolnoki:
1) koordynacja dziatan zwikzanych z przejmowaniem na rzecz Gminy i Skarbu Panstwa maktku
wchodzkcego w sktad spadku,
2) reprezentowanie Gminy i Skarbu Paristwa przed wtakiwym komornikiem w terminie przez niego
wyznaczonym do spisu inwentarza,
3) reprezentowanie Gminy i Skarbu Paristwa w postepowaniach z wierzycietami spadkowymi,
z wyt4czeniem postepowari skdowych,
4) sporzkdzanie wykazu inwentarza zgodnie z opisank w zatkczniku do niniejszego Zarzkdzenia
„Procedurk sporzkdzania wykazu inwentarza w sprawach spadkow nabytych przez Gmine Ruda
Slkska".
2) § 8 nadae trek:
„S 8. 1. Jeieti w toku czynnoSci okretonych w czeki I zostanie stwierdzone, 2e w sktad spadku
wchodzi tokat mieszkalny, uiytkowy, nieruchomok zabudowana bkdi udziat w nieruchomoki tub
tokatu, Wydziat Nadzoru Wtakicietskiego podejmuje wspotprace z Wydziatem Spraw Lokatowych,
ktory zobowikzany jest do podjecia czynnoki majkcych na cetu zabezpieczenie maktku.
2. Do czasu zakoriczenia czynnoki zwikzanych z zagospodarowaniem mienia okr6tonego
w ust. 1, koszty zwikzane z bieikcym utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomoki ujmuje
w budiecie Wydziat Spraw Lokalowych.
3. Wydziat Nadzoru Wtakicietskiego podejmuje czynnoki majkce na cetu ujawnienie
w ksiedze wieczystej przystugukcego Gminie Ruda Staska tub Skarbowi Paristwa prawa wtasnoki
nieruchomoici.
W przypadku obcikienia nieruchomoki w dziate III tub hipotekk w dziate IV ksiegi
wieczystej, Wydziat Spraw Lokatowych uzyskuje decyzje, o ktorej mowa w S 15 ust. 2
w przedmiocie wyznaczenia tokatu do sprzedaiy lub najmu.

W przypadku przeznaczenia tokatu do najmu, Wydziat Spraw Lokatowych zabezpiecza w budiecie
Miasta srodki niezbedne do pokrycia wierzytelnoki bedacej podstawa wpisu, sptaty przedmiotowej
wierzytetnoki i uzyskania zgody wierzyciela na wykretenia obcia±enia. Wydziat Nadzoru
Wtakicietskiego po spetnieniu ww. warunkow wnioskuje do sadu o wykretenie obcia.2en tub
hipoteki z ksiegi wieczystej.
W przypadku wyznaczenia do sprzedaiy w formie przetargowej, przed ogtoszeniem przetargu,
Wydziat Gospodarki Nieruchomokiami wraz z Wydziatem Nadzoru Wtakicietskiego podejmuja
czynnoki maja.ce na cetu ustatenie z wierzycietem hipotecznym warunkow sprzedaiy
nieruchomoki, skutkujgcych wykreteniem rzeczonych obcia_2eri i hipoteki.
4. Koszty bieikcego utrzymania nieruchomoki powstate po otwarciu spadku (tj. po smierci
spadkodawcy) wraz z ewentualnymi odsetkami ujmuje w buthecie Wydziat Spraw Lokatowych, ktory
po dokonaniu weryfikacji zasadnoki i wysokoki roszczen dokonuje ich bieigcych ptatnoki."

3) 5 11. 6 nadaC trek:
„5 11.6. W przypadku, gdy Urzad Miasta uzyska informacje o moZtiwoki dziedziczenia
ustawowego przez Skarb Panstwa tub uzyska postanowienie o nabyciu spadku przez Skarb Paristwa,
Wydziat Nadzoru Wtakicietskiego przekazuje postanowienie Sqdu oraz zgromadzona w sprawie
dokumentacje do Wojewody Staskiego cetem podjecia decyzji co do dalszego toku postepowania."

S 2. W pozostatym zakresie Zarzgdzenie pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarzadzenia powierzyC Naczelnikowi Wydziatu Nadzoru Wtakicietskiego.

S 4. Zarzadzenie wchodzi w iycie z dniem podjecia.
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Prezydenta Miasta Ruda Slaska z dnia

PROCEDURA SPORZADZANIA WYKAZU INWENTARZA
W SPRAWACH SPADKOW NABYTYCH PRZEZ GMINk RUDA SLASKA

1.

Niniejsza Procedura okr6ta sposob sporzadzania wykazu inwentarza w oparciu o art. 10311

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Kc).
2.

Po otrzymaniu prawomocnego postanowienia Sadu Rejonowego w przedmiocie nabycia spadku

przez Gming Ruda Slaska, Wydziat Nadzoru Wtakicietskiego dokonuje weryfikacji postanowienia
sa.du pod wzglgdem mo±liwoki sporza.dzenia wykazu inwentarza tub wystgpuje do Biura Prawnego
Urzgdu Miasta z wnioskiem o wystapienie do Sadu Rejonowego w Rudzie Slaskiej o wyznaczenie
komornika sadowego uprawnionego do sporza.dzenia protokotu spisu inwentarza.
3.

Wykaz inwentarza sporzgdzany jest wedtug wzoru okrelonego rozporza.dzenienn Ministra

Sprawiedtiwoki, na podstawie art. 10312 Kc.
4.

W cetu ustatenia sktadnik6w majatkowych wchodzacych w sktad spadku, Wydziat Nadzoru

Wtakicielskiego wsp6tpracuje z odpowiednimi wydziatami Urzgdu Miasta, kt6re na wniosek
Wydziatu Nadzoru Wtakicielskiego sa zobowiazane udziek informacji, zgodnie z zakresem
swojego dziatania, o ewentualnych sktadnikach majatkowych (nieruchomoki, ruchomoki
- m.in. pojazdy samochodowe, irodki pienig±ne i inne) oraz zobowiazaniach zmartego wobec
Gminy Ruda Slaska i Skarbu Paristwa, obliczonych na dzieri zgonu spadkodawcy (podatki, optaty
lokatne, inne nate±ne wiadczenia).
5.

W cetu ustatenia innych sktadnikow majatkowych nate±acych do spadku oraz wartoki dtugow

spadkowych, Wydziat Nadzoru Wtakicielskiego wystgpuje w imieniu Prezydenta Miasta
z pisemnym wnioskiem do:
1)

Ministerstwa Sprawiedliwoki - Centratnej lnformacji Ksi4g Wieczystych;

2)

Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych;

3)

Urzgdu Skarbowego w Rudzie laskiej;

4)

komornikow sa.dowych dziatajAcych przy Sgdzie Rejonowym w Rudzie 5laskiej;

5)

wierzycieli zmartego ujawnionych w aktach sprawy;

6)

bank6w i spotdzielczych kas oszczgdnokiowo-kredytowych (SKOK), ktore w oparciu
o art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, poinformowaty gming
ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku bankowego o rozwiazaniu badi
wyg8nigciu umowy rachunku bankowego;

7)

innych osob i podmiotOw mogacych posiada6 wiedzg o stanie majatkowynn lub zadtuZeniu
zmartego spadkodawcy.

6.

Informacja o zamiarze sporza.dzenia wykazu inwentarza jest kaidorazowo zamieszczana

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta oraz na tabticy ogtoszeri Urzedu Miasta, na okres
nie krotszy ni± 30 dni.
7.

Po uzyskaniu informacji, o ktOrych mowa w § 6 i 7, Wydziat Nadzoru Wtakicietskiego

sporzgdza wykaz inwentarza:
1)

wykaz inwentarza sporza.dzany jest z nate±yta. starannoicia, - ujawnia wszystkie przedmioty
nateiace do spadku oraz przedmioty zapisow windykacyjnych, z podaniem ich wartoki
rynkowej wedtug stanu i cen z chwiti otwarcia spadku, a talde dtugi spadkowe i ich wysokoiC
wedtug stanu z chwiti otwarcia spadku;

2)

okretenie wartoici rynkowej sktadnikow maja.tkowych naleikcych do spadku przeprowadzane
jest w oparciu o dostepne dokumenty i rejestry a takie inne zdarzenia, mogace przyczynie sic.
do prawidtowego okretenia wartoki rynkowej, w tym w oparciu o internetowe platformy
sprzedaiowe. Za wartok rynkowa natezy przyja.c najbardziej prawdopodobna cene wyra2ona
w pienia.dzu (w ztotych), ktOra rozsadnie biora.c, mo±na byto uzyskaC w transakcji rynkowej
w dniu, na ktory wartok rynkowa zostata okrelona. Jest to najtepsza cena, ktor4 moie
uzyskaC sprzedawca oraz najbardziej korzystna cena, ktork zgodzi sie zaptack kupuja.cy.
Wartok rynkowa, okr6ta sie na podstawie przecietnych cen stosowanych w danej
miejscowoki w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzgtednieniem ich stanu
i stopnia zuzycia oraz w obrocie prawami maja.tkowymi tego samego rodzaju, z dnia
dokonania tej czynnoki, bez obliczania dtugOw i cieiarow;

3)

w przypadku gdy w sktad spadku wchodzi nieruchomok, Wydziat Nadzoru Wtakicietskiego
wystepuje z wnioskiem do Wydziatu Gospodarki Nieruchomokiami o ztecenie sporza.dzenia
wyceny nieruchomoki przez uprawnionego rzeczoznawce maja.tkowego;

4)

w razie ujawnienia jui po zto±eniu wykazu inwentarza przedmiotow nate±a_cych do spadku,
przedmiotow zapisow windykacyjnych lub dtugow spadkowych pominietych w wykazie
inwentarza, sktadajacy wykaz zobowigzany jest do jego niezwtocznego uzupetnienia;

5)

wykaz inwentarza jest podpisywany przez Prezydenta Miasta Ruda Slaska tub inna
upowainiong do tej czynnoki osobe, pa uprzednim jego zaparafowaniu przez Naczetnika
Wydziatu Nadzoru Wtakicietskiego i radce prawnego Biura Prawnego prowadza.cego sprawy
windykacyjne tub obstugujacego Wydziat Nadzoru Wtakicielskiego, zgodnie ze szczegotowym
podziatem obstugi prawnej, zakresow tematycznych i jednostek organizacyjnych Urzedu
Miasta, dokonany pomiedzy radcami prawnymi Urzedu Miasta.

6)

Wykaz inwentarza podtega ztozeniu w Sasizie Rejonowym w Rudzie Staskiej tub
przed notariuszem.

