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Repertorium A Nr               /2021 

 

A K T     N O T A R I A L N Y  

 

Dnia 15 września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (15-09-2021) przed 

IMIĘ NAZWISKO, notariuszem w Grójcu, prowadzącym Kancelarię Notarialną 

w Grójcu przy ulicy XYZ, w tejże kancelarii, stawił się: -----------------------------  

 

Andrzej Paweł Bielski, używający imienia Andrzej, imiona rodziców: XXX i 

YYY, żonaty, miejsce zamieszkania: ADRES, dowód osobisty oznaczony SERIA 

NUMER, ważny do dnia XXX r., PESEL XXX. ---------------------------------------   

 

Tożsamość Stawającego notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu 

tożsamości powołanego przy nazwisku, zaś dane z niego niewynikające zostały 

podane zgodnie z oświadczeniami Stawającego.  --------------------------------------  

 

TESTAMENT 

 

§ 1.  Andrzej Bielski oświadcza, że do całego spadku powołuje swoją żonę 

Adriannę Bielską, imiona rodziców: XXX i YYY, PESEL XXX.  -----------------  

§ 2.  Andrzej Bielski oświadcza, że w przypadku gdyby jego żona Adrianna 

Bielska nie mogła lub nie chciała być jego spadkobiercą, wówczas w jej miejsce 

powołuje do całego spadku swoje dzieci: ------------------------------------------------  

- Zofię Bielską, imiona rodziców: Andrzej i Adrianna, PESEL XXX,----------  

- Mateusza Bielskiego, imiona rodziców: Andrzej i Adrianna, PESEL XXX,  

w częściach równych, a w przypadku gdyby jedna z wyżej wskazanych osób nie 

mogła lub nie chciała być jego spadkobiercą, wówczas udział tego z nich które 

nie może lub nie chce być jego spadkobiercą przypada drugiemu z nich. ---------  

§ 3.  Andrzej Bielski oświadcza, że w przypadku gdyby oboje z jego dzieci, tj. 

Zofia Bielska i Mateusz Bielski, nie mogły lub nie chciały być jego 

spadkobiercami, wówczas w ich miejsce powołuje do całego spadku XXX, 

imiona rodziców: XXX i XXX, PESEL: XXX.  ----------------------------------------  

§ 4.  Andrzej Bielski pod warunkiem, że jego spadkobiercami będą osoby 

wskazane w § 2 niniejszego aktu notarialnego, tj. dzieci Zofia Bielska i Mateusz 

Bielski, niniejszym ustanawia wykonawcę testamentu w osobie Mateusza 

Bielskiego, imiona rodziców: Andrzej i Adrianna, PESEL XXX. --------------------  
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§ 5.  Andrzej Bielski oświadcza, że jego wolą jest, aby w wypadku śmierci 

obojga rodziców, opieka nad jego małoletnią córką Zofią Szafrańską została 

powierzona XXX, imiona rodziców: XXX i XXX, PESEL: XXX.  ----------------  

§ 6.  Notariusz poinformował Stawającego o zasadach funkcjonowania 

Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT) oraz o zakresie danych 

podlegających ujawnieniu w rejestrze w przypadku zarejestrowania testamentu w 

NORT. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Stawający oświadcza, że korzysta z możliwości zarejestrowania sporządzonego 

testamentu w notarialnym rejestrze testamentów (NORT), utworzonym przez 

Krajową Radę Notarialną. ------------------------------------------------------------------  

§ 7.  Notariusz pouczył Stawającego o stosownych przepisach Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w 

sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, 

przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących 

dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia 

spadkowego (Dz. Urz. UE nr L 201/107 z dnia 27 lipca 2012 r.), iż zgodnie z art. 

21 ust. 1 rozporządzenia prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku 

jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili 

śmierci, w tym, zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawem wskazanym przez 

rozporządzenie może być także porządek państwa nie będącego członkiem UE 

oraz o treści art. 4 rozporządzenia tj., iż sądy państwa członkowskiego, w którym 

zmarły miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, mają jurysdykcję 

do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku. 

§ 8.  Stawający oświadcza, iż działając zgodnie z art. 22 powołanego 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 

lipca 2012 roku dokonuje wyboru prawa polskiego, będącego prawem państwa, 

którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania tego wyboru, jako prawa 

któremu podlega ogół spraw dotyczących jej spadku. ---------------------------------  

§ 9.  Notariusz poinformował Stawającego ponadto o treści: art. 946, 947 i 948 

oraz 1008 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2017 r., poz.459 ze zm.). --------------------------------------------------------  

§ 10.  Wypisy tego aktu można wydawać także spadkobiercom. -------------------  

§ 11.  Koszty tego aktu ponosi Stawający. ------------------------------------------------  

§ 12.  Koszty wynoszą: -----------------------------------------------------------------------  

a. wynagrodzenie notariusza na podstawie § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych 

stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz.272 ze zm.) ------------- 50,00 zł 
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b. podatek VAT od wynagrodzenia notariusza w wysokości 23 % na podstawie 

art. 41 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2018r., poz.2174 ze zm.) ---------------------- 11,50 zł  

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 


	Repertorium A Nr               /2021
	A K T     N O T A R I A L N Y
	TESTAMENT

