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Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej Oleckiej

Publikacja współfinansowana ze środków Powiatu Szczycieńskiego

Szanowni Państwo
Mamy zaszczyt oddać w Państwa ręce numer 1/2018 e-Biuletynie Punktu Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej w Szczytnie. W niniejszym numerze znajdą państwo m. in. Informacje o tym
jak ocenić i jak ochronić niepełnoletnie dziecko przed długami spadkowymi, oraz czy można
wypowiedzieć umowę najmu osobie, która nie uiszcza opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Biuletyn ten powstał w ramach realizacji zadania publicznego przez Fundację rozwoju
ziemi Oleckiej, współfinansowanego ze środków Powiat Szczycieński polegającego na
prowadzeniu Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczytnie. E-Biuletyn planujemy
wydawać kwartalnie na podstawie problemów z którymi zgłaszają się Państwo do Punktu.
Do prowadzonego przez nas Punktu w Szczytnie, mieszczącego się w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konopnickiej 70, zapraszamy wszystkie uprawnione osoby w
godzinach:
poniedziałek:

900 - 1300

wtorek:

900 - 1300

środa:

1100 - 1500

czwartek:

900 - 1300

piątek:

900 - 1300

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Fundacji
Rozwoju Ziemi Oleckiej
………………..
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I.

Prawo spadkowe

1. Jak ustrzec siebie i swoje niepełnoletnie dzieci od spłacania długów
spadkowych
Jak ustrzec siebie i swoje niepełnoletnie dzieci od spłacania długów po zmarłej matce, która
nie pozostawiła po sobie żadnego majątku? Długi wynoszą około 100.000,00 zł, a matka
zmarła 20 lutego 2018 r.

Aby ustrzec się od spłaty długów po zmarłej matce spadkobierca powinien w ciągu
sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania złożyć
oświadczenie o odrzuceniu spadku przed Sądem lub Notariuszem. Na skutek oświadczenia
o odrzuceniu spadku, osoba powołania nie nabędzie majątku po spadkodawcy, ale również
nie będzie odpowiedzialna za jego długi na podstawie przepisów dotyczących dziedziczenia.
Jeśli jednak osoba powołana z mocy ustawy do dziedziczenia ma małoletnie dzieci, powinna
zadbać także o to, żeby nie nabyły one długów po zmarłej babci. Małoletni nie posiadają
pełnej zdolności do czynności prawnych, więc nie mogą samodzielnie złożyć oświadczenia
o odrzuceniu spadku, a termin do jego złożenia jest taki sam dla wszystkich powołanych.
W takiej sytuacji rodzić powinien:
II.
III.

udać się do notariusza, aby odrzucić spadek ( w swoim imieniu)
złożyć do właściwego sądu rodzinnego pisemnego wniosku o zezwolenie na dokonanie
czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (ważne jest, aby
wskazać numery PESEL rodziców oraz dziecka, którego sprawa ma dotyczyć, a także uiścić
opłatę sądową od wniosku). Umożliwi to szybsze rozpoznanie sprawy).

IV.

udział rodziców w rozprawie sądowej w sprawie odrzucenia spadku w imieniu
małoletniego jest konieczne

V.

złożyć do sądu rodzinnego pisemnego wniosku o doręczenie odpisu postanowienia
sądowego
Warto pamiętać o tym, że samo wydanie sądowego postanowienia o zezwoleniu

na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego nie zamyka sprawy. Po uprawomocnieniu
się postanowienia trzeba wystąpić do sądu o wydanie odpisu prawomocnego
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postanowienia i poczekać na jego doręczenie. Wniosek taki podlega opłacie sądowej. W
większości sądów można umówić się na osobisty odbiór orzeczenia.
Rodzic powinien stawić się u notariusza celem odrzucenia spadku w imieniu

VI.

małoletniego.
Na poszczególnych etapach procedury zrzeczenia się spadku w imieniu małoletniego
będą potrzebne następujące dokumenty:
1. Wniosek do Sądu Rodzinnego pisemnego na dokonanie czynności przekraczającej
zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.
2. Odpis skrócony Aktu Zgonu osoby zmarłej
3. Odpis skrócony Aktu Urodzenia dziecka
4. Wyrok Sądu Rodzinnego
5. Opłata sądowa – znaczki sądowe – to koszt 40 zł za każdy wniosek
Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w tym przypadku upłynie 20
Sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna:
 Art. 1012, 1015, 1018 § 3, 1020 Kodeksu Cywilnego;
 Art. 583 Kodeksu Postępowania Cywilnego;
 Art. 156 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego;
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2. Wzór wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej
przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka
(WZÓR NR 1)
…………………………, dnia ………….……………… r.
Wnioskodawcy:
1) ………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, adres i telefon wnioskodawców, PESEL)

Sąd Rejonowy w ……………………..
….. Wydział Rodzinny i Nieletnich

WNIOSEK
O ZEZWOLENIE NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ
ZAKRES
ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM MAŁOLETNIEGO DZIECKA
Wnoszę o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu
majątkiem:
1) małoletniego……………………………………………………………………………….
(miejsce i data urodzenia)

2) małoletniego……………………………………………………………………………….
(miejsce i data urodzenia)

polegającej na
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………..……………
(należy dokładnie określić czynność na jaką Sąd ma wyrazić zgodę)

UZASADNIENIE
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………
…………..…………………………………..…………………………………..………………………
…………..…………………………………..…………………………………..………………………
…………..…………………………………..…………………………………..………………………
…………..…………………………………..…………………………………………..
………………………………………………
(podpis)
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II.

Najem lokali

3. Wypowiedzenie umowy najmu w przypadku nieuiszczania opłat za wywóz
śmieci

Czy można wypowiedzieć umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony, jeśli najemca
zalega z opłatami za wywóz odpadów komunalnych? Właściciel mieszkania zgłosił najemcę
jako jedynego użytkownika tego lokalu.

Zgodnie z art. 6881 Kodeksu Cywilnego najemca oraz osoby pełnoletnie stale z nim
zamieszkujące są solidarnie zobowiązane do płacenia czynszu oraz innych opłat związanych z
użytkowaniem lokalu. Do tych opłat należy także odbiór odpadów, jak stanowi art. 2 ust. 1
pkt. 8) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego. Jeśli najemca zalega z ich płatnością za 3 pełne miesiące, wynajmujący
powinien najpierw pisemnie wezwać go do zapłaty zaległości z wyznaczeniem
odpowiedniego terminu, pod rygorem wypowiedzenia najmu, a po bezskutecznym jego
upływie może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż miesiąc na przód, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.
Podstawa prawna:
 6881 Kodeksu Cywilnego;
 art. 2 ust. 1 pkt. 8) oraz art. 11 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
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III.

Alimenty

4. Co zrobić otrzymać 500+ bez konieczności doliczania dochodów ojca dziecka do
dochodów rodziny

Pani X złożyła wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 500+ na drugie
dziecko (pierwsze niepełnoletnie). Złożyła wymagane dokumenty dotyczące jej dochodów
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci. Rodzina nie przekroczyła miesięcznej
kwoty dochodów na jedną osobę. Wniosek został odrzucony ze względu na brak
dokumentacji dotyczącej dochodów ojca dzieci. Pani X nie prowadzi wspólnego
gospodarstwa domowego z ojcem dzieci, ale dobrowolnie daje on raz na jakiś czas mniejsze
lub większe kwoty na utrzymanie dzieci. Gdyby jednak jego dochody zostały wliczone do
dochodów rodziny, kwota ustawowa będzie przekroczona. Co powinna zrobić Pani X?

Pani X jako matka samotnie wychowująca dziecko i starająca się o 500+ powinna
wystąpić o orzeczenie alimentów. Aby spełnić warunek ustalenia alimentów, osoba samotnie
wychowująca dziecko nie musi występować do sądu z pozwem o alimenty, wystarczająca
będzie np. zatwierdzona przez sąd ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia
sądu zatwierdzającego treść ugody zawartej przed sądem, a nawet umowa zawarta w formie
aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności. Nawet gdy ojciec dzieci
dobrowolnie daje pieniądze na utrzymanie dzieci to należy wykazać, iż nie jest prowadzone
wspólne gospodarstwo domowe poprzez uregulowanie sytuacji alimentacyjnej.
Co należy zrobić, aby ustalić alimenty:
1. obliczyć koszty miesięczne utrzymania dziecka, biorąc pod uwagę usprawiedliwione
potrzeby dziecka i możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców;
2. udokumentować koszty utrzymania dziecka – zaświadczenia, faktury VAT, rachunki
itd.
3. sporządzić pozew – w tym celu można skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata
albo pobrać wzór pozwu w biurze obsługi interesanta w sądzie rejonowym;
4. stawić się osobiście na rozprawie;
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5. pobrać odpis wyroku bądź protokołu zawierającego ugodę sądową z klauzulą
wykonalności.
Pani X musi dołączyć dokument potwierdzający uregulowanie sytuacje alimentacyjną,
jeżeli tego nie zroby organ wezwie ją do uzupełnienia braku w terminie 3 miesięcy pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Podstawa prawna:
 art. 8 ust. 2 oraz art. 9 ust 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

9

5. Czy możliwe jest umorzenie lub rozłożenie na raty zadłużenia w funduszu
alimentacyjnym

Czy dłużnik alimentacyjny spłacający zadłużenie w funduszu alimentacyjnym może zwrócić
się o umorzenie części zaległości lub rozłożenie jej na raty?

Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie
zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności
obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny. Jeśli
ze względu na stan majątkowy osoby zobowiązane do alimentacji nie są w stanie spełnić tego
obowiązku, przejmuje go państwo. W tej sytuacji alimenty wypłacane są na podstawie
Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z funduszu alimentacyjnego.
Kwota wypłacona uprawnionemu do alimentów staje się zadłużeniem osoby lub osób
zobowiązanych. Muszą one tę zaległość spłacić, gdy uzyskają zatrudnienie lub znajdą inne
źródło dochodów. Zgodnie z art. 30 ust. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, właściwy organ może umorzyć zadłużenie do wysokości: - 30%, jeżeli egzekucja
wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie
niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;


50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat
w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;



100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres
7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.
Ze względu na sytuację dochodową i rodzinną dłużnika na jego wniosek organ może

także umorzyć część lub całość zadłużenia wraz z odsetkami, odroczyć termin płatności lub
rozłożyć na raty.

Podstawa prawna:


art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;



art. 30 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
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