
 

 

Miejscowość, dnia …………………… roku 

Sąd Rejonowy w …………… 
Wydział .. Cywilny 

……………………………. (pełny adres) 
 

Wnioskodawca:  Imię Nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL 

 

Uczestnicy:   1. Imię Nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL – jak znamy 

(syn zmarłego) 

 

2. Imię Nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL – jak znamy 

(córka zmarłego) 

 

Wymieniamy wszystkich spadkobierców, zapisobiorców, 

wydziedziczonych, itp. 

 

Opłata sądowa:  205 PLN (wpłacona na rachunek tut. Sądu – łączna opłata stała 

– 100 złotych za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po 

zmarłym (Imię Nazwisko) oraz 5 złotych za wpis do Rejestru 

Spadkowego) oraz 100 złotych za złożenie oświadczenia o 

przyjęciu spadku po zmarłym ……………………………….. z 

dobrodziejstwem inwentarza. 

 

WNIOSE K  

O  S T W I E R D Z E N I E  N A B Y C I A  S P A D K U  P O  Z M A R Ł Y M  I M I Ę  N A Z W I S K O  

Ja, (Imię Nazwisko), działając w imieniu własnym, wnoszę o: 

 

I. stwierdzenie, że spadek po ……………………. (Imię Nazwisko) (dodatkowo w nawiasie 

Nazwisko – bez odmiany), synu ………………….. (Imię Ojca) i (Imię Matki) zd. …………………….. 

(nazwisko rodowe matki), urodzonym w dniu ……………… (Data) roku w …………………… 

(Miejscowość), zmarłym dnia ……………….. (Data) roku, ostatnio zamieszkałym 

………………………… (miejsce zwykłego pobytu), PESEL: …………….., dziedziczy w całości z 

dobrodziejstwem inwentarza siostra ……………………….. córka (Imię ojca) i (Imię matki), 

urodzona w dniu ……………… (Data) roku, na podstawie testamentu notarialnego z dnia 

……………………. (Data aktu notarialnego) roku sporządzonego przed notariuszem 
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…………………………… (Imię Nazwisko notariusza) w Kancelarii Notarialnej przy ulicy 

………………………….. (pełny adres), repertorium A nr …./……. (numer aktu),  

lub na podstawie testamentu własnoręcznego (holograficznego) sporządzonego w dniu 

………………………………. (data) – jeżeli testament nie był notarialny a tylko pisemny. 

 

II. na podstawie art. 520 par 1 k.p.c. rozstrzygnięcie, iż wnioskodawczyni i każdy z 

uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. 

 

III. dopuszczenie i przeprowadzenie w sprawie następujących dowodów: 

 

a. z załączonych do niniejszego wniosku dokumentów, a to: 

 

- wypisu z aktu notarialnego z dnia ……………………. (Data) aktu notarialnego roku 

sporządzonego przed notariuszem …………………………… (Imię Nazwisko notariusza) w 

Kancelarii Notarialnej przy ulicy ………………………….. pełny adres, repertorium A nr …./……. 

(numer aktu), na okoliczność ustalenia spadkobiercy/ców ………………………… (dane 

spadkodawcy) w osobie ………………………. (Imię Nazwisko spadkobiercy/ców) /// testamentu 

własnoręcznego (holograficznego) sporządzonego w dniu ………………………………. (data) na 

okoliczność ustalenia spadkobiercy/ców ………………………… (dane spadkodawcy) w osobie 

………………………. (Imię Nazwisko spadkobiercy/ców) [oczywiście w zależności jaki testament 

posiadamy taki przedkładamy czyli albo notarialny albo zwykły pisemny] 

 

- odpisu skróconego aktu zgonu spadkodawcy numer …………………… (numer odpisu) na 

okoliczność jego treści, 

 

- odpisu skróconego aktu urodzenia wnioskodawczyni, numer …………………… (numer odpisu) 

na okoliczność jego treści (jeżeli kobieta jest w związku małżeńskim to także odpis aktu 

małżeństwa). 

 

- inne dokumenty (np. odpis/wydruk księgi wieczystej jeżeli w skład spadku wchodzi 

nieruchomość rolna, odpisy skrócone aktów urodzenia/małżeństwa pozostałych uczestników, 

itp.) 

 

b. z przesłuchania wnioskodawczyni ………………………. (Imię Nazwisko) na okoliczność 

ustalenia spadkobiercy/ów zmarłego …………………………….. (Imię Nazwisko), a także 

odebrania zapewnienia spadkowego, 
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c. z przesłuchania uczestnika ……………………. (Imię Nazwisko) na okoliczność ustalenia 

spadkobiercy/ów ………………………… (Imię Nazwisko zmarłego), a także odebrania 

zapewnienia spadkowego. 

 

d. z przesłuchania uczestniczki ……………… (Imię Nazwisko) na okoliczność ustalenia 

spadkobiercy/ów ………………………….. (Imię Nazwisko zmarłego), a także odebrania 

zapewnienia spadkowego, 

 

e. ewentualnie świadkowie (dane osobowe + pełne adresy). 

 

IV. na podstawie art. 6791 k.p.c. zamieszczenie w Rejestrze Spadkowym stosownego wpisu 

odnośnie zmarłego ……………………….. (Imię Nazwisko spadkodawcy). 

 

(poniżej przykładowy opis stanu faktycznego) 
 

U ZA SA DN IE N IE  

I. Właściwość tutejszego Sądu 
 

Ostatnim miejscem zamieszkania (pobytu) zmarłego ……………………. (Imię Nazwisko) była 

miejscowość ……………………………………. - co zgodnie z art. 628 k.p.c. uzasadnia właściwość 

tut. Sądu. 

 

II. Interes prawny wnioskodawczyni 
 

Interes prawny wnioskodawczyni ……………………. (Imię Nazwisko) uzasadniony jest chęcią 

uregulowania spraw spadkowych po zmarłym: ……………………. (Imię Nazwisko), a jako że na 

mocy testamentu notarialnego z dnia ………………………………….. roku sporządzonego przed 

notariuszem …………………………… (Imię Nazwisko notariusza) w Kancelarii Notarialnej przy 

ulicy ………………………….. pełny adres, repertorium A nr …./……. (numer aktu), wyłącznym 

spadkobiercą ……………………. (Imię Nazwisko zmarłego) jest wnioskodawczyni 

……………………. (Imię Nazwisko), to zasadnym jest aby to wnioskodawczyni była inicjatorką 

postępowania spadkowego po zmarłym ……………………. (Imię Nazwisko zmarłego). 

 

III. Okoliczności faktyczne 
 
 

Spadkodawca ……………………. (Imię Nazwisko zmarłego) ostatnio zamieszkały pod adresem 

…………………………………………………………., zmarł w dniu ………………………………………… roku 

w miejscowości …………………………………….. 
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Do kręgu spadkobierców ustawowych po w/w zmarłym należą dzieci spadkodawcy, a to: 

………………………………………………… (ich Imiona i Nazwiska), uczestnicy niniejszego 

postępowania. 

 

Spadkodawca pozostawił jednak po sobie testament notarialny z dnia 

………………………………….. roku sporządzonego przed notariuszem …………………………… (Imię 

Nazwisko notariusza) w Kancelarii Notarialnej przy ulicy ………………………….. (pełny adres), 

repertorium A nr …./……. (numer aktu) w którym powołał w całości do swojego spadku 

siostrę - wnioskodawczynię …………………………. (imię i nazwisko). 

 

Dodatkowo w wyżej wskazanym testamencie notarialnym spadkodawca …………………………… 

wydziedziczył swoją córkę ………………………… oraz swojego syna ……………………………. a to z 

uwagi na to, że każde z wyżej wymienionych jego dzieci z własnej woli i wbrew woli 

spadkodawcy uporczywie nie dopełniało względem niego obowiązków rodzinnych, w tym w 

szczególności od co najmniej 25 lat nie utrzymywało ze spadkodawcą kontaktów, przy tym 

nie udzielało mu wsparcia i pomocy w opiece nad schorowanym ojcem ……………………….. 

(imię i nazwisko ojca), przez co doprowadzili oni do faktycznego zerwania ze spadkodawcą 

wszelkich kontaktów rodzinnych, co w rezultacie doprowadziło do ustania wszelkich więzi 

uczuciowych, normalnych w stosunkach rodzinnych. 

 

Do dnia dzisiejszego wnioskodawczyni nie złożyła oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu 

spadku. Nie został również sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia. Niniejsze 

postępowanie jest pierwszym postępowaniem dotyczącym stwierdzenia praw do spadku po 

zmarłym ……………………… (imię nazwisko zmarłego). Wnioskodawczyni …………………………  

(imię nazwisko) jest stanu wolnego (panna). 

 

IV. Opłata Sądowa 
 

Opłata Sądowa w łącznej wysokości 205 złotych została ustalona jako suma: 

 

- kwoty 100 złotych za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ……………………,  

 

- kwoty 100 złotych za oświadczenie o przyjęciu spadku po zmarłym ……………………………….. 

z dobrodziejstwem inwentarza przez wnioskodawczynię ……………………………….., 

 

- kwoty 5 złotych za wpis do Rejestru Spadkowego po zmarłym ………………………………………. 

 

 



5 

 

V. Mediacja 
 

Wypełniając wymóg z art. 187 § 1 punkt 3 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wnioskodawczyni 

wskazuje, że z uwagi na duży krąg uczestników, nie było niestety możliwe przeprowadzenie 

postępowania spadkowego po zmarłym …………………………………………………… (imię nazwisko 

zmarłego) polubownie, tj. przed notariuszem, zwłaszcza mając na uwadze treść testamentu 

notarialnego z dnia ………………………………….. roku sporządzonego przed notariuszem 

…………………………… (Imię Nazwisko notariusza) w Kancelarii Notarialnej przy ulicy 

………………………….. (pełny adres), repertorium A nr …./……. (numer aktu) w którym powołał 

w całości do swojego spadku siostrę - wnioskodawczynię …………………………. (imię i 

nazwisko) i jednocześnie w którym ……………………………………. wydziedziczył swoje dzieci w 

osobie …………………………………… oraz …………………………………………, a które to osoby od 

wielu lat nie utrzymywały kontaktu ani z ……………………………….. (Imię nazwisko zmarłego) 

ani z …………………………………. (Imię nazwisko wnioskodawczyni). 

 

Tym samym za usprawiedliwione należy uznać, że wnioskodawczyni przed złożeniem 

niniejszego pisma, nie podjęła wobec uczestników oficjalnych prób ugodowych. 

 

W związku z powyższym niniejszy wniosek jest konieczny i uzasadniony. 

 

     Wnioskodawczyni 

 

………………………………….. 

(Imię i nazwisko – podpis) 
 

 

Załączniki:  

− dowód uiszczenia stałej opłaty od wniosku na rachunek bankowy tut. Sądu, 

− dowód uiszczenia stałej opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego na rachunek bankowy tut. Sądu, 

− wypis z aktu notarialnego, repertorium A nr ………………………,  

− odpis skrócony aktu zgonu, 

− odpis skrócony aktu urodzenia, 

− dwa odpisy wniosku wraz z załącznikami (jeden odpis dla każdego z uczestników). 


