
        
 
 

 ………, dnia ....................... roku 
 
Sąd Rejonowy w ………… 
……. Wydział Cywilny 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
 
Wnioskodawca: …………….. PESEL: ............................. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Uczestnicy postępowania: …………….. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
…………….. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
opłata sądowa: ………….. 
opłata za wpis w Rejestrze Spadkowym: ……………… 

 
WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU 

 
 W własnym wnoszę o: 

1. Stwierdzenie, iż spadek po ……………………….., ……………………………….., zm. w 
dniu ……………………………………….. roku, zam. przed śmiercią w ……………. przy 
ul. ……………………………, nabyli  na podstawie ustawy: 
- …………………………………………………………; 
- …………………………………………………………; 
- …………………………………………………………; 

2. Przyjęcie przez spadkobierców oświadczenia o przyjęciu spadku; 
3. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do wniosku na 

okoliczności przedstawione w uzasadnieniu pisma; 
4. Na podstawie art. 671 § 1 kpc wnoszę o odebranie zapewnienia spadkowego od 

wnioskodawcy  na wyznaczonej przez Sąd rozprawie; 
5. Zasądzenie od uczestników postępowania na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów 

postępowania według norm prawem przepisanych. 
 

UZASADNIENIE 
 
 …………………………………… 
 
 Dnia …………………… roku otworzył się spadek po zmarłym. Strony postępowania nie 
mając wiedzy, czy spadkodawca pozostawił testament. 

 
Powyższy wniosek został oparty o ustalenia zgodne z brzmieniem art. 931 kc, zgodnie z 

którym w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego 
małżonek i dziedziczą w częściach równych, a udział przypadający małżonkowi nie może być 
mniejsza niż ¼ całości spadku. Gdyby dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział 
spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych, a przepis ten stosuje 
się odpowiednio do dalszych zstępnych. 

 



Z kolei zgodnie z art. 932 kc, w braku zstępnych spadkodawcy powołani do spadku są z 
ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z 
małżonkiem spadkodawcy wynosi ¼ całości spadku. W brak zstępnych i małżonka spadkodawcy 
cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych, a gdyby jedno z rodziców nie dożyło 
otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w 
częściach równych. Jeżeli chociaż jedno z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przypada jego zstępnym w częściach równych  

 
 Właściwość miejscową wnioskodawczyni ustaliła na podstawie ostatniego miejsca 
zamieszkania osoby zmarłej, której dotyczy wniosek. 

 
Opłata od wniosku została ustalona w oparciu o aktualny art. 49 i 95 ustawy o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę za wpis w Rejestrze Spadkowym została dokonana zgodnie 
z art. 95i ustawy prawo o notariacie oraz Rozporządzeniem MS z dnia 7 września 2016 roku w 
sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez 
notariusza albo przez sąd. 
 
 W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. 
 

Podpis 
Załączniki: 

–  odpis pisma w wymaganej liczbie; 
–  dowód uiszczenia opłaty od wniosku; 
–  skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy; 
–  skrócone odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa stron postępowania.   

   


