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SPORZADZENIE TESTAMENTU ALLOGRAFICZNEGO

Podstawa prawna:



Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Wymagane
dokumenty:

 Wniosek o sporządzenie testamentu (do pobrania).
Do wglądu:
 dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu
testamentu;

Miejsce składania
dokumentów:

Urząd Miejski w Lubaczowie; Biuro Obsługi Mieszkańców
pokój nr A16 – wejście od ul. Kazimierza Wielkiego

Termin i sposób
załatwienia
sprawy:

Niezwłocznie po uprzednim umówieniu się na termin i miejsce spisania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Załączniki:



Opłaty:

opłata skarbowa za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią
wolę spadkodawcy - 22 zł płatne w kasie Urzędu lub na konto Gminy
Miejskiej Lubaczów

Uwagi i
informacje:

Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią
wolę ustnie wobec Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta lub Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego.
Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.
Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament,
jak i jego poszczególne postanowienia. Sporządzić i odwołać testament
może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.
Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i
wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby
spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby
testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.
Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być osoba:
a) nie mająca zdolności do czynności prawnych;
b) niewidoma, głucha lub niema;
c) nie mogąca czytać i pisać;

Wniosek o sporządzenie testamentu.

d) nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe
oświadczenie;
e) skazana za fałszywe zeznania;
f) dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek
korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego
i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku
przysposobienia.
Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme i głuche.

Jednostka
odpowiedzialna:

Data wydania karty:

Sekretarz Miasta
pok. nr A8, I piętro, tel. 16.632.80.10 w. 34, e-mail:
sekretarz@um.lubaczow.pl

30.12.2015r.

Data ostatniej aktualizacji karty:

30.12.2015r.
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