Karta informacyjna

Uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności prawnej
w imieniu małoletniego
Co chcę
załatwić
Kogo dotyczy
sprawa
Jakie
dokumenty
przygotować

Ile za to
zapłacę
Jak wypełnić
dokumenty
Kiedy złożyć
dokumenty
Gdzie złożyć
wniosek

Informacje
dodatkowe

Podstawa
prawna

Dokonać rozporządzenia majątkiem mojego dziecka przekraczającego zwykły zarząd
(tzn. majątkiem o znacznej wartości np. nieruchomością).
Osób, które posiadają małoletnie dziecko i chcą rozporządzić jego majątkiem.
Aby uzyskać zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego
złóż:
1. wniosek o zezwolenie (wzór wniosku znajduje się w załączniku),
2. odpis aktu urodzenia dziecka,
3. dowód wniesienia opłaty sądowej,
W zależności od rodzaju sprawy mogą być wymagane dodatkowe załączniki do
wniosku. W przypadku, gdy wniosek Twój będzie dotyczyć wyrażenia przez Sąd
zgody na odrzucenie spadku w imieniu Twojego dziecka będzie to:
1. akt zgonu osoby, której spadek chcesz odrzucić,
2. potwierdzenie odrzucenia spadku przez Ciebie oraz małżonkę,
3. wskazanie kuratora procesowego.
W przypadku, gdy chcesz np. sprzedać nieruchomość należącą do Twojego dziecka
należy dodatkowo złożyć:
1. odpis księgi wieczystej,
2. spis inwentarza spadkowego,
3. operat szacunkowy związany z nieruchomością,
4. pisemną ofertę zakupu nieruchomości.
Za złożenie wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres
zwykłego zarządu majątkiem dziecka zapłacisz 100 zł.
Wniosek złóż na piśmie, opisz dokładnie, z jakiego powodu chcesz rozporządzić
majątkiem swojego dziecka. Jeśli sprzedajesz nieruchomość należącą do Twojego
dziecka powinieneś opisać, na co zostaną przeznaczone środki uzyskane ze
sprzedaży nieruchomości.
Jeśli sprawa dotyczy odrzucenia spadku, wniosek powinieneś złożyć do pół roku po
śmierci spadkodawcy. W innych przypadkach wniosek składasz w dogodnym dla
siebie terminie.
Wniosek złóż na adres sądu rejonowego, w którego okręgu mieszka Twoje dziecko, a
w przypadku braku miejsca zamieszkania - do sądu miejsca jego pobytu.
Adres Sądu Rejonowego w Nisku to:
Sąd Rejonowy w Nisku
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Warto liczyć się z tym, że Sąd udziela zezwolenia na wniosek jednego z rodziców po
wysłuchaniu drugiego, a więc Twoja żona/mąż będzie mogła przedstawić Sądowi
swoje zdanie na temat czynności, którą chcesz wykonać w imieniu swojego dziecka.
Jeśli Sąd uzna, że czynność, którą chcesz wykonać w imieniu swojego dziecka (np.
zbycie nieruchomości) nie jest dla dziecka korzystne i celowe to może odmówić
udzielenia zezwolenia.
 art. 101 oraz art. 104 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 art. 569 § 1 kodeksu postępowania cywilnego
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Przedstawione wyżej treści mają charakter informacyjny i nie mogą stanowić wykładni prawa

WZÓR
(niniejszy materiał stanowi podpowiedź,
w jaki sposób należy sporządzić właściwe pisma
samodzielnie – odręcznie lub komputerowo)

Nisko, dnia ………….……………… r.
Wnioskodawcy:*
1) ………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, adres i telefon wnioskodawców, PESEL)

Sąd Rejonowy w Nisku
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Plac Wolności 14
37-400 Nisko
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)

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

*

Uwaga! O zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego
wnioskują oboje rodzice małoletniego.
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polegającej na
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

