
ZARZĄDZENIE  NR 59.2021 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 1 czerwca 2021 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku                             

z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy 

rachunku bankowego 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 935 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 

ze zm.) zarządza się  co następuje : 

§1. W zarządzeniu nr 136.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2019 r.                    

w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank 

informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 3  wyrazy „kwotę 1 000,00 zł”   zastępuję się wyrazami  „kwotę  2 500,00 zł” 

2) w § 4 ust.2  wyrazy  „nie przekracza 1 000,00 zł”  zastępuje się wyrazami  „nie 

przekracza  2 500,00 zł”.   

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sieroszewice. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  do zarządzenia Nr 59.2021 

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 1 czerwca 2021 roku 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku                             

z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy 

rachunku bankowego 

 

Zgodnie z art. 935 Kodeksu cywilnego  w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych                     

i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada 

gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.                   

W związku z informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego osób 

zmarłych, dla których Gmina Sieroszewice była ostatnim miejscem zamieszkania i związana 

z tym możliwość nabycia przez Gminę spadków po zmarłych posiadaczach rachunków 

bankowych wprowadza się  zmianę wysokości kwoty środków zgromadzonych na rachunku 

bankowym zmarłego. W przypadku, gdy środki na rachunku bankowych przekroczą kwotę 

2 500,00 zł będą podejmowane czynności zmierzające do nabycia spadku bądź odrzucenia 

spadku po zmarłym.  

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie zarządzenia jest zasadne.  

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


