
WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU, USTANOWIENIE PRAWNIKA Z URZĘDU – DOM I GRUNT ROLNY PO OJCU 
 

…………….., ………….. roku 
 

Sąd Rejonowy w …………….. 
Wydział Nieprocesowy 

 
Wnioskodawca: ………………… 
………- ……… …………………  
ul. …………………………….., PESEL: ………………………… 
 
Uczestnicy postępowania: 

………………………. 
ul. ………………………….,  
………- ……… …………………  
 
 
oraz …………….. 
ul. ………………………….,  
………- ……… …………………  

Wartość przedmiotu sprawy: ……………………. zł 
 

WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU PO ………………….. 
 

W imieniu własnym wnoszę o dokonanie działu spadku i ewentualne zniesienie współwłasności w 
ramach spadku po ojcu – …………………………… – spadek ten nabyłem mocą postanowienia …………….. Sądu 
……………………… w sprawie …………… Ns ……………../………….. 
 

Ponadto wnoszę o zwolnienie mnie z konieczności dokonywania opłaty sądowej w całości oraz 
wyznaczenie dla mnie pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego – …………………….., praktykującej w 
……………….. przy ul. ………………………., albowiem nie stać mnie ani na pokrycie kosztów postepowania, ani na długi 
i skomplikowany proces bez pomocy pełnomocnika i bez wsparcia Skarbu Państwa; wydatki jakie pochłonie 
sprawa narażają mnie na utratę płynności finansowej – borykamy się z małżonką z dużymi problemami 
zdrowotnymi, które pochłaniają nasze oszczędności i emeryturę (leczenie, lekarstwa, dojazdy) – jesteśmy z zoną 
osobami niesamodzielnymi. 
 

Wielokrotnie sam i z pomocą prawników próbowałem namówić rodzeństwo do polubownego 
zakończenia sprawy, ale nie doszliśmy do porozumienia w sprawie podziału spadku. Nie ma ze strony krewnych 
woli bezsądowego załatwienia sprawy. 
 

Wiem, że w skład spadku wchodzi udział w domu po rodzicach - ul. ……………………………., ………- ……… 
………………… i grunt rolny w …………………. niedaleko …………………….– ……………………ha. 
 

Wiem, że moja siostra pobiera od lat – bez mojej zgody pożytki i dochody z gruntu rolnego (w tym z 
mojego udziału) – napisałem nawet w tej sprawie do ARiMR ale urząd zasłonił się ochroną danych osobowych. 
 

Nie mam wglądu w dokumentację związaną z wymienionymi wyżej nieruchomościami i chcę za 
pośrednictwem sądu ujawnić składniki majątkowe – spadkowe. Jestem przekonany, że w chwili śmierci rodziców 
w skład spadku wchodziły inne jeszcze niż wymienione wyżej składniki i przedmioty wartościowe. 
 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 
 

…………………………….. 
 
Załącznik: 
- odpis wniosku x 2 i oświadczenia o stanie majątkowym (formularz). 


