
 

Elbląg, dnia .................................... 

 
Do: 
Sądu Rejonowego 
Wydział Cywilny 
w Elblągu 

Wnioskodawca:  

……………………………………………. 

PESEL: ………………………………… 

Adres: …………………………………….. 

Uczestnik:  

……………………………………………. 

PESEL: ………………………………… 

Adres: …………………………………….. 

WNIOSEK 

o zabezpieczenie spadku 

Wnoszę o: 
1) zabezpieczenie spadku po ……………………, zmarłym dnia ………….. r., ostatnio zamieszkałym 

w …………………., przez spisanie i oddanie pod dozór majątku ruchomego należącego do spadku, znajdu-
jącego się w ………………… przy ul. …………………………….., 

2) zlecenie Komornikowi Sądu Rejonowego w Elblągu, wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku. 

Uzasadnienie 

Mój ojciec -  ……………………….., zmarł w dniu ……………………. r. w ……………………., gdzie 
ostatnio zamieszkiwał. Jako jego syn jestem jego jedynym spadkobiercą. Stwierdzenie nabycia spadku jeszcze 
nie nastąpiło. Uczestniczka ……………………………. jest siostrą spadkodawcy. 

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy i odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy. 
Spadek po moim ojcu składa się z majątku ruchomego, na który składają się liczne przedmioty urządzenia 

domowego, przedmioty osobistego użytku, księgozbiór i inne. 
Zostałem poinformowany, że ………………………….. szuka nabywców na niektóre z tych przedmiotów, 

a należącą do spadku szafę biblioteczną (tzw. gdańską) rzekomo już sprzedała. 
Dowód: list …………………….., zam. w Elblągu, ul. ………………….., z dnia …………………….. r. 
Próbowałem w sposób polubowny porozumieć się z moją ciotką, by zaprzestała wyzbywać się majątku po 

moim zmarłym ojcu, jednakże bezskutecznie.  
Mając to na względzie, proszę o rychłe załatwienie mego wniosku. 

 
Załączniki: 
1) odpis skrócony aktu zgonu, 
2) odpis skrócony aktu urodzenia, 



 

3) odpisy wniosku i załączników, 
4) list ……………….. z dnia …………………… r. 
OPIS 
 

1. Zabezpieczenie spadku unormowane jest w art. 633-636 k.p.c. 
2. Spadek zabezpiecza się, gdy zostanie uprawdopodobnione, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi narusze-

nie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do 
spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporzą-
dzenie. 

3. Środkami zabezpieczenia są w szczególności spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, zło-
żenie do depozytu sądowego, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieru-
chomością. Zastosowanie jednego środka zabezpieczenia nie wyłącza zastosowania innych, równocze-
śnie lub kolejno. Sąd stosuje taki środek zabezpieczenia, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpo-
wiedni. 

4. Sądem właściwym w sprawie jest sąd rejonowy, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili 
otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. 

5. Od wniosku o zabezpieczenie spadku pobierana jest opłata w wysokości 50 zł. 


