
1 

 

projekt z dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

U S T AWA  

z dnia ……………………. 2021 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 928 § 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

 „4) uporczywie nie wykonywał obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy lub 

uporczywie uchylał się od sprawowania opieki nad spadkodawcą.”; 

2) w art. 934: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie 

„§ 2. Jeżeli którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział 

spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.”, 

b) po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu: 

„§ 21. Jeżeli dziecko któregokolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia 

spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom. Dziedziczą 

one w częściach równych.”, 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W braku dzieci tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku i ich dzieci, 

udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach 

równych.”; 

3) w art. 1015 po § 1 dodaje się § 11 i 12 w brzmieniu: 

„§ 11. Dla zachowania terminu, o którym mowa w § 1, wystarczające jest złożenie przed 

jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu 

spadku.  

§ 12. Jeżeli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wymaga zezwolenia 

sądu, bieg terminu na złożenie oświadczenia ulega zawieszeniu na czas trwania 

postępowania sądowego w tym przedmiocie.”; 

 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 17 

listopada 1964 r. –  Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

ustawę z dnia 27 lipca 2001 r.  – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu 
cywilnego. 
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4) w art. 1019 § 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) dla zachowania terminu, o którym mowa w art. 88 § 1, wystarczające jest złożenie 

przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o uchylenie się 

od skutków prawnych oświadczenia.”; 

5) w art. 1030 dotychczasową treść oznacza się jako § 1, po którym dodaje się 

§ 2 w brzmieniu: 

„§ 2. Skarb Państwa lub gmina, którym spadek przypadł z mocy ustawy, ponoszą 

odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku.”.  

Art. 2. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1359) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 101 § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego albo w przypadkach 

wskazanych w przepisach szczególnych sądu spadku dokonywać czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich 

czynności przez dziecko.”; 

2) art. 156 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 156. Opiekun powinien uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego albo 

w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych sądu spadku we wszelkich 

ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1805) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 515 dodaje się art. 5151 w brzmieniu: 

„Art. 5151. Jeżeli ustawa nakłada na sąd obowiązek ustalania faktów lub uczestnik 

postępowania uprawdopodobni, że uzyskanie istotnych informacji jest nadmiernie 

utrudnione lub powodowałoby nieuzasadnioną zwłokę, sąd może je pozyskać 

w szczególności za pośrednictwem dostępnego systemu teleinformatycznego.”; 

2) po art. 640 dodaje się art. 6401 w brzmieniu: 

„Art. 6401. § 1. Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego 

zarządu majątkiem dziecka lub osoby pozostającej pod opieką w postaci przyjęcia lub 

odrzucenia spadku, w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, wydaje sąd 

spadku. 

§ 2. Z chwilą wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek 

o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu 

majątkiem dziecka lub osoby pozostającej pod opieką w postaci przyjęcia lub odrzucenia 
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spadku, złożony do sądu opiekuńczego, przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi 

spadku. Postępowanie w sprawach, które nie zostały przekazane, sąd opiekuńczy umarza 

z chwilą zakończenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.”; 

3) w art. 677 § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby 

niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd 

wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, 

wysokość ich udziałów, a także określa sposób przyjęcia spadku.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24 w ust. 5 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: 

„2b) sądów na potrzeby prowadzonych postępowań;”; 

2) w art. 24b w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) udostępnianie sądom danych z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby 

prowadzonych postępowań, w tym dokonywania sprawdzeń, o których mowa w art. 6268 

§ 4 Kodeksu postępowania cywilnego;”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 § 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) rozstrzygania spraw, o których mowa w art. 12 § 1 pkt 3, z wyjątkiem spraw 

o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu 

majątkiem małoletniego lub ubezwłasnowolnionego w postaci przyjęcia lub odrzucenia 

spadku, rozstrzyganych w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.”; 

2) po art. 20a dodaje się art. 20b w brzmieniu: 

„Art. 20b. Dokumenty wytworzone na potrzeby prowadzonych postępowań sądowych, 

na podstawie danych zgromadzonych w rejestrach, bazach lub ewidencjach, do których 

sąd ma zapewniony dostęp na podstawie przepisów szczególnych, posiadają moc prawną 

dokumentów urzędowych.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641) w art. 20m ust. 

4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Organowi gminy oraz sądom zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych 

w rejestrze danych kontaktowych bez konieczności składania wniosku, o którym mowa 

w ust. 2.”. 
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Art. 7. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 709) w art. 5a po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Sądom, w celu wykonywania zadań ustawowych, zapewnia się możliwość 

wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wyszukiwania danych z rejestru stanu 

cywilnego bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw 

informatyzacji.”. 

Art. 8. Do spraw z zakresu prawa spadkowego oraz spraw o zezwolenie na dokonanie 

czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub osoby 

pozostającej pod opieką w postaci przyjęcia lub odrzucenia spadku, wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe.  

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 4, art. 6 oraz art. 7, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.  
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