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Lidzbark Warmiński, dnia 17 lipca 2018 r.

Wyjaśnienia dotyczące wniosków Pana Andrzeja P. złożone w dniu 11 lipca 2018 r.
na sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim:
W dniu 16 lutego 2016 r. zmarła Pani Anna P. Pani Anna P. była użytkownikiem
wieczystym działki nr 63 położonej przy ul. „…..” w Lidzbarku Warmińskim oraz właścicielem
posadowionych na działce budynków. Właścicielem gruntu jest Gmina Miejska Lidzbark
Warmiński. Na użytkowniku wieczystym, stosownie do art. 238 Kodeksu cywilnego oraz art.
64 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ciąży obowiązek
uiszczania opłat rocznych za użtykowanie wieczyste. Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego
prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Z uwagi, że opłaty
za użytkowanie wieczyste przedmiotowej działki za lata 2016 – 2017 nie zostały uiszczone,
jako jedyny znany spadkobierca ustawowy po Pani Annie P., Pan Andrzej P. został wezwany
do zapłaty stosownych należności. Wezwanie do zapłaty z dnia 19 lipca 2017 r. zostało
doręczone w dniu 21 lipca 2017 r. Na powyższe wezwanie Pan Andrzej P. nie zareagował.
Pragnę też zaznaczyć, że w przypadku gdy spadkobiercy regulują należności z tytułu opłat za
użtkowanie wieczyste po spadkodawcy, to Gmina nie występuje z wnioskami o ustalenie kto
jest spadkobiercą. W przypadku Pana Andrzeja P. w dniu 28 sierpnia 2017 r. został skierowany
do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim pozew o zapłatę. Na rozprawie w dniu 7
listopada 2017 r. w sprawie I C 809/17 Pan Andrzej P. zobowiązał się do złożenia wniosku do
Sądu o stwierdzenie nabycia spadku po Pani Annie P. Na mój wniosek jako pełnomocnika
Gminy, za zgodą Pana Andrzeja P., postępowanie w sprawie o zapłatę (Sygn. akt I C 809/17)
zostało zawieszone. Pan Andrzej P. nie złożył wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Pani
Annie P. i dlatego taki wniosek w dniu 13 grudnia 2017 r. złożyłem w imieniu Gminy (Sygn.
akt I Ns 253/17). Na rozprawie w dniu 28 marca 2018 r. Sąd dokonał otwarcia i ogłoszenia
testamentu po Annie P. Był to testament holograficzny w rozumieniu art. 949 Kodeksu
cywilnego (testament napisany w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą).
Dlatego też, zasadnym było, że jako pełnomocnik Gminy poprosiłem Sąd o doręczenie mi
kserokopii tego testamentu. Pragnę zaznaczyć, że w chwili obecnej, z uwagi na powszechność
testamentów notarialnych, testamenty holograficzne są rzadkością i sprawdza się, czy taki
testament spełnia wymogi formalne. Testament Pani Anny P. zaopatrzony jest datą 1 marca
2015 r. Wynika więc, że Pani Anna P. sporządziła go w wieku 74 lat na niecały rok przed swoją
śmiercią. Wcześniej (przed otwarciem i ogłoszeniem testamentu) w dniu 5 lutego 2018 r.
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w kasie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim Pan Andrzej P. uiścił opłaty za
użytkowanie wieczyste przedmiotowej działki za lata 2016 – 2017 a następnie, w dniu 25 lutego
2018 r., wniósł o umorzenie postępowania w sprawie o zapłatę wskazując, że roszczenie Gminy
jest bezprzedmiotowe. Powyższe pismo Sąd doręczył Gminie w dniu 18 kwietnia 2018 r.
zobowiązując do ustosunkowania się w terminie 7 dni. Pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. w
imieniu Gminy wniosłem o umorzenie postępowania co do zapłaty należności za lata 2016 –
2017 oraz rozszerzyłem pozew o zasądzenie należności za rok 2018, która to należność stała
się wymagalna z dniem 1 kwietnia 2018 r. Po doręczeniu mi przez Sąd na rozprawie w dniu 28
marca 2018 r. kserokopii testamentu Pani Anny P., mając na uwadze charakter pisma Pani Anny
P. (bardzo czytelne, kaligraficzne, duże litery), powziąłem wątpliwości, czy ten testament
został sporządzony przez nią. Na podstawie pełnomocnictwa (jego zekresu) uzyskałem dostęp
do tzw. „koperty” zmarłej Pani Anny P., w której przechowywane są dokumenty związane ze
składaniem wniosków o wydanie dowodów osobistych. Na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą
fizyczną jest osoba posiadająca zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i
obowiązków, te zaś posiadają tylko osoby żyjące. Byt osoby fizycznej kończy się bowiem z
chwilą jej śmierci. Zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie przyjmuje się, że dane osób
zmarłych w tym ich udostępnianie, nie jest poddane takim rygorom jakie obowiązują w
przypadku osób żyjących i ustawa o ochronie danych osobowych nie ma w takim przypadku
zastosowania. Dane Pani Anny P. zostały przekazane tylko na użytek Sądu do sprawy I Ns
253/17 wraz z wnioskiem o powołanie biegłego z zakresu grafologii. Do wniosku dołączyłem
uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim kserokopie „zwrotek”
podpisanych imieniem i nazwiskiem „Anna P.”. Wniosek o powołanie biegłego został złożony
do Sądu w dniu 23 maja 2018 r. Sąd na rozprawie w dniu 13 czerwca 2018 r. doręczając Panu
Andrzejowi P. odpis tego wniosku powołał jednocześnie biegłego z zakresu grafologii. Należy
mieć na uwadze, że ustalając kto jest spadkobiercą, Sąd stosownie do art. 670 Kodeksu
postępowania cywilnego musi to badać z urzędu, bez względu na wnioski uczestników w tym
zakresie. Gdyby Sąd uznał, że wniosek Gminy o powołanie biegłego z zakresu grafologii jest
niezasadny, oddaliłby taki wniosek.
Powyższe czynności wykonywane w tych sprawach sądowych przeze mnie jako
pełnomocnika Gminy, w żaden sposób nie wiążą się z funkcją Pana Andrzeja P. jako redaktora
gazety „Nasz Lidzbark”.
Reasumując, uważam, że do żadnych spraw sądowych by nie doszło, gdyby jako
spadkobierca ustawowy po Pani Annie P., Pan Andrzej P. zareagował na wezwanie do zapłaty
z dnia 19 lipca 2017 r. gdzie wyraźnie wskazano termin 7 dni do uiszczenia żądanej kwoty
oraz sposób jej zapłaty. Taki obowiązek ciążyłby też na Panu Andrzeju P. gdyby spadkobiercą
po Pani Annie P. okazał się jej wnuk dziedziczący na podstawie testamentu.
r.pr. Waldemar Żbikowski

2

