
Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

Numer karty: 

USC.07.01 

1.Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy. 

2. Dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków- do wglądu. 

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

2.Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem 

ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem- pokój nr 3. 

 

3.Opłaty: 

22 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu 

Opłatę skarbowa można uiścić przelewem, przekazem lub dowodem wpłaty na rachunek bankowy  

Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem ul.Rynek Duży 7,  BS Zaleszany Oddział                                                                                             

w Radomyślu nad Sanem  nr konta 53 9439 1017 2001 00000882 0001. 

4.Termin odpowiedzi: 

Sprawa załatwiona jest bezzwłocznie - w dniu stawienia się spadkodawcy i świadków (po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu). 

5.Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. 

zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635). 

6.Formularze:- Brak 

7.Tryb odwoławczy:  

1.Tryb odwoławczy w rozumieniu prawa administracyjnego nie występuje. 

2. Zagadnienia sporządzenia testamentów, ich zmiany, odwoływania i unieważniania regulują 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8.Uwagi: 

1.Kodeks cywilny w art. 951 dopuszcza sporządzenie testamentu przed niektórymi 

funkcjonariuszami samorządowymi gminy : 

a)  przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta),  

b) sekretarzem gminy  

c) kierownikiem urzędu stanu cywilnego.  

Ponadto przepis ten dopuszcza sporządzenie testamentu także przed starostą, marszałkiem 

województwa, sekretarzem powiatu. 

2. Spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę jednemu ze wskazanych powyżej urzędników 

samorządowych i w obecności dwóch świadków. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole 

z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. 

Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została 

oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, to należy 



zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. 

3. Nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu: 

• kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, 

• niewidomy, głuchy lub niemy, 

• kto nie umie czytać lub pisać, 

• kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament, 

• skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania, 

 

Nie może być świadkiem również osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek 

korzyść. Nie mogą być świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego                                   

i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. 

 

9.Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację kart: 

Agata Wydra - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem 

 

10.Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie kart: 

Jan Pyrkosz - Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem 

 

 


