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Sprawa 

 

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU ALLOGRAFICZNEGO (URZĘDOWEGO) 

 

 

Podstawa Prawna 

1.  Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 

16, poz. 93 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, 

poz. 1635 ze zm.) 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik,  

ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik, 

Sekretariat I piętro,  

tel. 957680130,  e-mail:urzad@bierzwnik.pl 

 

Jednostka odpowiedzialna 
Zastępca Wójta 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o sporządzenie dokumentu – formularz. 

2. Dowód osobisty spadkodawcy. 

3. Dowód osobisty świadków. 

 

Opłaty 

1. Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu allograficznego – 22 zł. 

2. Zapłaty opłaty skarbowej należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Gminy 

Bierzwnik lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu,  

nr konta: 86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do składanych 

dokumentów. 

 

Forma załatwienia sprawy 

Spisanie i podpisanie protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu 

urzędowego, tj. złożenia przed upoważnionym pracownikiem Urzędu oświadczenia 

ostatniej woli w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego – wzór protokołu stanowi 

załącznik do procedury. 

 

Termin załatwienia sprawy 

W dniu stawienia się spadkodawcy i świadków (po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu). 

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Tryb odwoławczy 

1. Tryb odwoławczy w rozumieniu przepisów prawa administracyjnego nie 

występuje. 

2. Zagadnienia sporządzenia testamentów, ich zmiany, odwołania i unieważnienia 

regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Uwagi 

1. Testament alograficzny nie może być sporządzony przez osoby głuche lub 

nieme. 

2. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu: 

1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; 

2) niewidomy, głuchy lub niemy; 

3) kto nie może czytać i pisać; 

4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; 

5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania, 

6)osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, 

7)małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia 

oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. 

 

Dokumenty do pobrania 
Zał. Nr 1- Wzór protokołu 

Zał. Nr 2 -Formularz wniosku. 

 

 

 


