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O G Ł O S Z E N I E 
 

 

 

 

 „Sąd Rejonowy w Białymstoku (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 stycznia 2019 roku został 

złożony przez Zofię Sokołowską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zenona Sokołowskiego, 

numer PESEL 53090514854, zmarłego dnia  26 kwietnia 2018 roku, ostatni adres zamieszkania: 

Białystok, ulica Palmowa 22/56.” 

 

  

Pouczenie : 

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę  dostatecznie 

uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.). 

1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub 

zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności 

przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 

1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.). 

1. Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu 

inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów 

windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 

 

 

Sędzia 

Sądu Rejonowego w Białymstoku 

SSR Karolina Matyjaszek-Minta 
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Sąd Rejonowy 

 

Białystok  

 
 

 Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny przesyła zamieszczone na odwrocie 

ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres 30 dni 

na tablicy ogłoszeń. 

 Po upływie wymienionego terminu, proszę ogłoszenie zwrócić Sądowi Rejonowemu w 

Białymstoku po odnotowaniu czasookresu przez który było ono wywieszone. 

 

Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu 

Filip Koneczny 
 

 

                                                                                                                                                                                           

Urząd .................................................. 

w ........................................................ 

 

Dnia ........................................... 

Nr .............................................. 

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku 

I Wydział Cywilny 

ul. Mickiewicza 103 

15-950 Białystok 
 

 

 Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, że było ono wywieszone: 

od dnia ..........................................2019 r.  

do dnia ..........................................2019 r. 

 

 

............................................ 
     (podpis) 

 

 

 

 


