
Elbląg, dnia ………….. r. 
 
 
 

Do: 
Sądu Rejonowego w Elblągu 
I Wydział Cywilny 
ul. Płk. Dąbka 21 
82-300 Elbląg 
 
Wnioskodawca 
…………………. 
ul. ………………. 
PESEL: ……………………… 
 
 

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku 
w terminie 

 
1. W imieniu własnym oświadczam, że uchylam się od skutków prawnych niezłożenia 

oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłej w dniu ……………….. r. ………………. , 
ostatnio zamieszkałej w ………………………, 

2. Wnoszę o zatwierdzenie przez Sąd oświadczenia zawartego w pkt 1, 
3. Jednocześnie wnoszę o odebranie przez Sąd mojego oświadczenia, że spadek po 

……………….. zmarłej w dniu ………………….. roku w ……………., ostatnio 
zamieszkałej w ……………… na podstawie ustawy odrzucam. 

4. Wnoszę o przeprowadzenie dowodów wymienionych w załączniku. 
5.  Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka ……………… (adres ul. 

……………………) na okoliczność istnienia błędu co do przedmiotu spadku i zachowania 
przez wnioskodawcę należytej staranności.  

 
UZASADNIENIE 

W dniu ……………. r. zmarła moja matka …………………………. Przed śmiercią zamieszkiwała 
w ……………….. przy ul. ……………..  
Jestem w mojej ocenie jedyną spadkobierczynią ustawową ………………... Nie miałam 
rodzeństwa zaś Ojciec zaś nie wziął nigdy formalnie ślubu z Matką. Matka nie zostawiła 
testamentu. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Krystynie Popowicz nie było 
przeprowadzone. Podobnie nie zostało wydane notarialne poświadczenie dziedziczenia.  
 
Po śmierci Matki nie składałam oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po mojej Matce. 
W związku z powyższym przyjęłam spadek po Matce wprost z chwilą upływu 6 miesięcy od chwili 
dowiedzenia się o tytule mojego powołania (o śmieci Matki dowiedziałam się w dniu jej śmierci).  
 
Na początku ………………………. r. doręczono mi wezwanie do zapłaty sporządzone przez 
adwokata, który to w imieniu spółki ……………………… wezwał mnie do zapłaty w terminie 7 
dni od odebrania wezwania kwoty ………………………. zł. Źródłem zobowiązania wskazanego w 
wezwaniu do zapłaty był przelew wierzytelności z zawartej przez moją Matkę umowy pożyczki z 
dnia ………………………… r. zawartej ze …………………………………..  
 
 



O zawarciu przez Matkę powyższej umowy nic nie wiedziałam.  Gdybym miała wiadomości o 
długu spadkowym z pewnością złożyłabym oświadczenie o odrzuceniu spadku po Matce. Matka nie  
zostawiła bowiem po sobie żadnego majątku oprócz rzeczy osobistych.  
 
Wniosek o uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku składam 
niezwłocznie po dowiedzeniu się o tym długu. Wskazuję również, że pozostawałam w błędzie co do 
przedmiotu spadku. W mojej ocenie błąd był istotny, gdyż gdybym nie pozostawała w błędzie, to 
odrzuciłabym spadek. Każdy logicznie myślący człowiek tak by zrobił.  
 
Podkreślam, że nie mieszkałam na co dzień z Matką. Miałam własne sprawy i swoją rodzinę którą 
się zajmowałam. W rozmowach Matka nigdy nie wspominała o długu ani o egzekucji komorniczej. 
Kontakty z Matką były regularne, lecz nie były bardzo częste. Czasem pomagałam jej w sprawach 
codziennych takich jak np. zakupy, lecz o sprawach finansów nigdy nie rozmawiałyśmy. Matka 
również nie skarżyła się i nie narzekała na swoją sytuację finansową. Nie wiem na co Matka 
przeznaczyła pieniądze z pożyczki. Nie przypominam sobie, by nagle kupiła coś drogiego, co 
wskazywałoby na nagły przypływ gotówki i ewentualne zaciągnięcie długu.  
 
Po śmierci Matki uporządkowałam dokumenty należące do Matki. W czasie porządkowania 
dokumentów, jak również w czasie późniejszym nie natknęłam się na żaden dokument, który w 
sposób choćby pośredni wskazywał na istnienie długu.  
 
Nie wiem co mogłam zrobić więcej aby powziąć wiedzę o długu Matki przed upływem terminu. 
Nikt z mojej rodziny (oprócz byłego męża) nie wiedział o tym, że Matka miała jakieś długi. Nic na 
to nie wskazywało. 
 
Z uwagi na powyższe wnoszę jak wyżej. 
 
Załączniki: 
- odpis skrócony aktu zgonu, 
-wezwanie do zapłaty, 
-kopia umowy pożyczki, 
-dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 50 zł. (przyklejone znaczki opłaty sądowej) 
-odpis pisma wraz z załącznikami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPIS 

Wzór dotyczy sytuacji, w której spadkobierca ustawowy nie złożył oświadczenia o odrzuceniu 
spadku w terminie ustawowym, z uwagi na błędne przekonanie co do stanu majątku spadkodawcy i 
gdy po upływie terminu okazuje się, że odziedziczono przede wszystkim długi. 
 
Podstawą prawną do złożenia oświadczenia jest art. 1019 k.c. Sądem właściwym jest sąd spadku. 
Do wniosku należy załączyć dowody wskazujące na błąd dotyczący wiedzy o majątku po zmarłym. 
 


