………, dnia ....................... roku
Sąd Rejonowy w …………
……. Wydział Cywilny
ul. ……………., …..-…. ………………

Wnioskodawca: …………….. PESEL: .............................
ul. ……………., …..-…. ………………
Uczestnik postępowania: ……………..
ul. ……………., …..-…. ………………
wartość przedmiotu sporu: ……………………………….
opłata sądowa – WNIOSEK O ZWOLNIENIE
WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU
W imieniu własnym niniejszym wnoszę o:
1. Ustalenie, iż w skład spadku po zmarłym ……………….. wchodzi:
a) prawo własności ………………… o powierzchni ……………………., położonego w
…………… przy ul. ……………………………. wraz z wyposażeniem, dla którego
Sąd Rejonowy w …………………….. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW …………………………, o łącznej wartości
…………………… zł;
b) prawo własności ………………… o powierzchni ……………………., położonego w
…………… przy ul. ……………………………. wraz z wyposażeniem, dla którego
Sąd Rejonowy w …………………….. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW …………………………, o łącznej wartości
…………………… zł;
c) prawo własności ………………………, marka …………….., model, ……………….,
rok produkcji …………………., numer VIN ……………………, numer rejestracyjny
……………………., o wartości ……………;
2. Dokonanie działu spadku poprzez przyznanie na własność wnioskodawcy składnika
opisanego ………………………, a na własność uczestnika składnika opisanego
………………………………….. z jednoczesnym rozliczeniem wzajemnych spłat w
wypadku zaistnienia takiej potrzeby;
3. W wypadku zakwestionowania przez uczestnika wartości praw opisanego w pkt. 1, wnoszę
o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy z zakresu
szacowania wartości ruchomości i nieruchomości na okoliczność ustalenia wartości
wspomnianego prawa według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili
dokonywania podziału;
4. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do wniosku oraz
dowodu z przesłuchania stron na okoliczności przedstawione w uzasadnieniu pisma;
5. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków:
a) ……………….., wezwanie na adres ul. ………………………;
b) ……………….., wezwanie na adres ul. ………………………;
c) ……………….., wezwanie na adres ul. ………………………;
d) ……………….., wezwanie na adres ul. ………………………;
wszystkich na okoliczność składu i wartości spadku pozostawionego przez spadkodawcę.

6. Zwolnienie wnioskodawcy od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika
z urzędu z uwagi na fakt, iż nie jest ona w stanie jej ponieść bez uszczerbku dla utrzymania
siebie i najbliższej rodziny;
7. Zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów
postępowania według norm prawem przepisanych;
Nadto, na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc oświadczam, że strony nie
podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a z uwagi na swoją
sytuację finansową wnioskodawca nie jest zainteresowany dokonaniem działu spadku w formie
umowy zawartej przed notariuszem.
Uzasadnienie
……………………………
Przedstawiony sposób podziału spadku mieści się w granicach możliwości finansowych
stron postępowania. W wypadku zakwestionowania składu i wartości, zasadnym jest dopuszczenie i
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego do spraw szacowania wartości ruchomości i
nieruchomości.
Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, a
w szczególności art. 618 § 2 i 3 kpc.
Z powyższego wynika, iż w ramach prowadzonego postępowania o dział spadku sąd
rozstrzyga również spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak
również roszczenia współwłaścicieli w związku z posiadaniem rzeczy.
W uzasadnieniu wniosku o zwolnienie od kosztów i ustanowienia pełnomocnika z urzędu
wnioskodawca wskazuje, iż ………………………………………………………
Mając na względzie art. 117 § 5 kpc wskazuję, iż pismo zostało sporządzone w ramach
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Właściwość miejscowa sądu została ustalona w oparciu o art. 566 kpc.
Z uwagi na powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Podpis
Załączniki:
− odpis pisma w wymaganej liczbie,
− oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowych,
− dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, majątkową i zdrowotną wnioskodawcy,
− odpis z księgi wieczystej nieruchomości, których dotyczy postępowanie,
− kopia dowodu rejestracyjnego.

