.........................., dnia ................................
(miejscowość i data)

Sąd Rejonowy w …………………………
Wydział Cywilny
Wnioskodawca:
……………………………...………………...
(imię i nazwisko / nazwa)

……………………………………………….
(adres zamieszkania / siedziba)

………………………………………….…….
(PESEL)

Uczestnik postępowania:
……………………………...………………...
(imię i nazwisko / nazwa)

………………………………………………
(adres zamieszkania / siedziba)

Opłata sądowa: 100 zł

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
z ustawy / testamentu*
Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po ………………………(imię i nazwisko zmarłego
spadkodawcy) zmarłym w dniu …………………… w ………………………. (data i miejsce
śmierci/ewentualnie
data
znalezienia
zwłok),
przed
śmiercią
zamieszkałym
w ……………………………………………………………………………... (dokładny adres
ostatniego miejsca zwykłego pobytu zmarłego) na podstawie ustawy
/ testamentu* (niepotrzebne skreślić).

Uzasadnienie
Spadkodawca …………………….(imię nazwisko zmarłego) ostatnio stale zamieszkały
w ……………………. (dokładny adres spadkodawcy, miejscowość i ulica) zmarł w dniu
……………………. (data śmierci/ewentualnie data znalezienia zwłok).
W dniu śmierci był(a) ……………………. (podać stan cywilny).
Związek małżeński zawierał ……………………. (podać ile razy).
Spadkodawca wystąpił/nie wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji. (niepotrzebne
skreślić).

Po śmierci pozostawił: …………………….…………………….…………………….
…………………….…………………….………………………………….………………….
.…………………….…………………….…………………….……………………. (należy
zwięźle opisać sytuację rodzinną spadkodawcy, wymieniając z imienia i nazwiska jego
dzieci i małżonka, a w przypadku braku dzieci dane rodziców spadkodawcy, a w przypadku
ich braku również rodzeństwo spadkodawcy lub ich spadkobierców, lub dalszych
spadkobierców wprzypadku braku osób wcześniej wskazanych)
Zmarły(a) sporządził(a) / nie sporządził(a) testament(u). *(niepotrzebne skreślić)
W testamencie jako spadkobierców/ę wskazał: …………………….…………………….
…………………….…………………….…………………….…………………………………
………………….…………………….…………………….……………………………………
…………….…………………….…………………….………………………………….
(należy wskazać osoby / podmioty wymienione w testamencie)
Zgodnie z moją wiedzą nie toczyło się wcześniej postępowanie o stwierdzenie nabycia
spadku oraz nie dokonano poświadczenia dziedziczenia w drodze aktu notarialnego.
W skład spadku wchodzi / nie wchodzi *(niepotrzebne skreślić) gospodarstwo rolne
o powierzchni ……………………. położone w ……………………. (miejsce położenia)
……………………. na terenie gminy……… (informację tę należy umieścić wyłącznie
w przypadku spadkodawców zmarłych przed dniem 14 lutego 2001 r.)
…………………..
1.

2.

(własnoręczny podpis)
Załączniki:
1. dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku oraz opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego,
2. dowody wymienione w treści uzasadnienia (jeżeli nie zostały wskazane w uzasadnieniu żadne
dowody i nie są one załączane, punkt ten należy przekreślić),
3. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
4. odpis wniosku (w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników postępowania)

