
Kancelaria Notarialna 
mgr Szymon Fac 
ul.Szewska nr 5/1 
47-400 Racibórz 
tel/fax 32/ 415-88-16 
Kancelaria czynna: pon.-pt. godz.9-15 
  

Ankieta danych osobowych do aktu notarialnego 
Poświadczenie dziedziczenia 

 
termin umowy ……………………………………………...................... godzina ………………………................. 
telefon kontaktowy……….……………………………................…… kom…………………………...................... 
 

SPADKODAWCA 
 
Imię………………………………........................……… nazwisko ……………………………………...................... 
imię ojca ……………………….………….................... imię matki ……………………………………................... 
stan cywilny (żonaty,mężatka,stanu wolnego): …………………………………………….................................. 
ostatni adres zamieszkania: kod ..................... miejscowość………..................…………………………. 
nazwa ulicy …………………………………………………........ numer ………………………................................ 
PESEL ………………………........................…………  

 
SPADKOBIERCY USTAWOWI 

1) 
Imię………………………………........................……… nazwisko ……………………………………...................... 
imię ojca ……………………….………….................... imię matki ……………………………………................... 
stan cywilny (żonaty,mężatka,stanu wolnego): …………………………………………….................................. 
adres zamieszkania: kod …………...........……… miejscowość………………………………….................... 
nazwa ulicy …………………………………………………........ numer ………………………................................ 
seria i numer dowodu osobistego (paszportu) ……………………………………………..........................… 

PESEL ………………………........................…………  

2) 
Imię………………………………........................……… nazwisko ……………………………………...................... 
imię ojca ……………………….………….................... imię matki ……………………………………................... 
stan cywilny (żonaty,mężatka,stanu wolnego): …………………………………………….................................. 
adres zamieszkania: kod …………...........……… miejscowość………………………………….................... 
nazwa ulicy …………………………………………………........ numer ………………………................................ 
seria i numer dowodu osobistego (paszportu) ……………………………………………..........................… 

PESEL ………………………........................…………  

3) 
Imię   ……………………………........................……… nazwisko ……………………………………...................... 
imię ojca ……………………….………….................... imię matki ……………………………………................... 
stan cywilny (żonaty,mężatka,stanu wolnego): …………………………………………….................................. 
adres zamieszkania: kod …………...........……… miejscowość………………………………….................... 
nazwa ulicy …………………………………………………........ numer ………………………................................ 
seria i numer dowodu osobistego (paszportu) ……………………………………………..........................… 

PESEL ………………………........................…………  
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 4) 
imiona……………………………........................……… nazwisko ……………………………………...................... 
imię ojca ……………………….………….................... imię matki ……………………………………................... 
stan cywilny (żonaty,mężatka,stanu wolnego): …………………………………………….................................. 
adres zamieszkania: kod …………...........……… miejscowość………………………………….................... 
nazwa ulicy …………………………………………………........ numer ………………………................................ 
seria i numer dowodu osobistego (paszportu) ……………………………………………..........................… 

PESEL ………………………........................…………  
 

 5) 
imiona…………………………........................……… nazwisko ……………………………………...................... 
imię ojca ……………………….………….................... imię matki ……………………………………................... 
stan cywilny (żonaty,mężatka,stanu wolnego): …………………………………………….................................. 
adres zamieszkania: kod …………...........……… miejscowość………………………………….................... 
nazwa ulicy …………………………………………………........ numer ………………………................................ 
seria i numer dowodu osobistego (paszportu) ……………………………………………..........................… 

PESEL ………………………........................…………  
 
 
 

 

 
Całość kosztów płatna gotówką w dniu podpisania aktu notarialnego. 
 
Informacja o potrzebnych dokumentach: 
a/  akt zgonu spadkodawcy 
b/  akty urodzenia spadkobierców – mężczyzn (lub kobiet które nie wstępowały           
     w związki małżeńskie lub nie zmieniły nazwisk rodowych), 
c/  akty małżeństw spadkobierczyń – kobiet które wstąpiły w związki małżeńskie 
     i zmieniły nazwisko, 
d/  testament spadkodawcy (o ile był sporządzony), 
e/  numer PESEL spadkodawcy ( może być unieważniony dowód osobisty zmarłego,   
     karta NFZ, prawo jazdy) w razie braku dokumentów Zaświadczenie z Urzędu Gminy 
    z numerem PESEL. 
f)  jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości (także lokale z księgą wieczystą)  
    podać numery ksiąg wieczystych. 
 
 
 
Termin  umowy  zostaje  ustalony  do  7  dni  od  momentu  złożenia 
w  Kancelarii  kompletu  dokumentów  i  danych  osobowych  (ankiety) 


