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……………………, dnia …………….. 2014 r. 

Sąd Rejonowy  

……………. 

Wydział … Rodzinny i Nieletnich 

ul. ……………. 

….-…. ………………. 

Wnioskodawca: 

………………… (PESEL: ……………), zam. ul. ………….. …./..; …-……. ………. (matka); 

Uczestnicy Postępowania: 

1) Małoletni: ……………… (PESEL: ………………….), reprezentowany przez 

przedstawiciela ustawowego, (matkę) ………………; 

2) Małoletnia: ……………………. (PESEL: …………………), reprezentowana przez 

przedstawiciela ustawowego (matkę), ……………… 

Opłata stała: 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100), ustalona na podstawie art. 23 pkt 1 

ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.). 

 

Wniosek 

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dzieci 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o: 

Wyrażenie zgody na złożenie w imieniu małoletnich dzieci, ………….. oraz 

………………….. oświadczeń woli o odrzuceniu spadku po zmarłym …………….., ostatnio przed 

śmiercią zamieszkałym w ………….., tj.: …………….  …/….; ….-…. ………………….. 

Uzasadnienie 

 Dnia ………………… r., zmarł mój ojciec, ………….., ostatnio przed śmiercią zamieszkały w 

…………., przy ul. …………. …./…; ….-…. ………………...  

Dowód: 

1) Skrócony odpis aktu zgonu wydany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w ……., dnia 

…………………. r., poświadczający zgodność odpisu z treścią aktu zgonu Nr ………/…….. 

 Obecnie jestem matką wychowującą samotnie dwójkę dzieci. Syn …………….. jest dzieckiem z 

poprzedniego małżeństwa, które z uwagi na całkowity rozkład pożycia małżeństwa zostało rozwiązane 

przez Sąd Okręgowy w …………….., wyrokiem z dnia ……………… r. Pomimo, iż zawarłam 

kolejne małżeństwo, także i ten związek uległ całkowitemu rozkładowi, choć w tym przypadku 

do formalnego jego rozwiązania przez rozwód, jeszcze nie doszło. Z drugiego związku małżeńskiego 

pochodzi moja córka, ………………… .. 

 

Dowód: 

1) Skrócony odpis aktu małżeństwa wydany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

w ……………….., dnia ……………….. r., poświadczający zgodność odpisu z treścią aktu 

małżeństwa Nr ………/………... 

Komentarz [GR1]: Do wniosku musi 
zostać załączony oryginał. 

Komentarz [GR2]: Zwięzłe 

przedstawienie stanu faktycznego 
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2) Skrócony odpis aktu urodzenia wydany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

w ………….., dnia ………………. r., poświadczający zgodność odpisu z treścią aktu 

urodzenia Nr …/………..; 

3) Skrócony odpis aktu urodzenia wydany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

w …………….., dnia ……………….. r., poświadczający zgodność odpisu z treścią aktu 

urodzenia Nr ……../……………. 

4) Kserokopia wyroku Sądu Okręgowego w …………………. z dnia ……………. r., sygn. akt:  

………. …. ……/……..; 

 Zmarły …………….., przed śmiercią posiadał znaczne zadłużenie, którego nie zdążył spłacić. 

Z dokumentów, które posiadam wynika, że zobowiązania te swoje źródło, w przeważającej ilości 

przypadków czerpały z braku regularnego płacenia czynszu najmu lokalu oraz wielu, 

wysokooprocentowanych pożyczek. Obecnie stan zadłużenia majątku spadkowego może przekraczać 

kwotę ……………… zł.  

Dowód: 

1) Kserokopia nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia ………….. r., wydanego 

przez Sąd Rejonowy dla …………….. w ………….. (sygn. akt:  

………………….); 

2) Kserokopia pozwu o zapłatę ……………. (Zarząd Budynków Komunalnych) z dnia 

……………… r.; 

3) Kserokopia wyroku Sądu Rejonowego ……………….., z dnia ……………….. r. (sygn. akt: 

… ….(….).); 

4) Kserokopia ostatecznego wezwania do zapłaty Nr: ………… z dnia …………………….. r.; 

5) Kserokopia wyciągu z konta (okres od dnia …………… r. do ………………………. r.); 

6) Kserokopia pozwu o eksmisję z dnia ……………..  r.) Gminy …………….; 

7) Kserokopia pozwu o zapłatę z dnia …………….. Gminy ………………….; 

8) Kserokopia wezwania do zapłaty Zarządu Budynków Komunalnych w …………. z dnia 

……………. r. 

   Powyższe ustalenia, w sposób jednoznaczny wskazują na znaczne obciążenia masy spadkowej, która 

ostała się po zmarłym ………………., przy jednoczesnym braku jakichkolwiek aktywów, 

pozwalających spłacić zadłużenie. W postępowaniu spadkowym zamierzam więc odrzucić spadek 

w całości. Tym samym, do dziedziczenia z mocy ustawy powołane zostaną moje dzieci. Dlatego 

też zwracam się z uprzejmą prośbą o zgodę na odrzucenie spadku, także w ich imieniu, co niewątpliwe 

jest zgodne z szeroko pojmowanym interesem małoletnich dzieci.  

Biorąc pod uwagę powyżej   się z uprzejmą prośbą jak w osnowie wniosku.  

 

 

Załączniki: 

1. Skrócony odpis aktu zgonu wydany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w ……….., dnia 

…………… r., poświadczający zgodność odpisu z treścią aktu zgonu Nr …../…... 

2. Skrócony odpis aktu małżeństwa wydany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

w ……………….., dnia ……………….. r., poświadczający zgodność odpisu z treścią aktu małżeństwa 

Nr ………………... 

3. Skrócony odpis aktu urodzenia wydany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, dnia   

………………. r., poświadczający zgodność odpisu z treścią aktu urodzenia Nr …./……..; 

4. Skrócony odpis aktu urodzenia wydany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, dnia 

…………….. r., poświadczający zgodność odpisu z treścią aktu urodzenia Nr ……/…………. 

Komentarz [GR3]: Uzasadnienie 
niezbędne dla określenia interesu 

małoletnich dzieci w odrzuceniu spadku. 

Komentarz [GR4]: Przykładowe 
dokumenty uzasadniające twierdzenie, 
zgodnie z którym to w interesie dzieci leży 

odrzucenie spadku. 
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5. Kserokopia wyroku Sądu Okręgowego w …………… z dnia ……….. r., sygn. akt: …. …/….; 

6. Kserokopia nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia …………… r., wydanego przez 

Sąd Rejonowy dla ……….. w …………… (sygn. akt: ………. ……./…/….); 

7. Kserokopia pozwu o zapłatę Gminy ……………. (Zarząd Budynków Komunalnych) z dnia 

……………. r.; 

8. Kserokopia wyroku Sądu Rejonowego dla …………….., z dnia …………. r. (sygn. akt: …..(..)…); 

9. Kserokopia ostatecznego wezwania do zapłaty Nr: ……….. z dnia ……………….. r.; 

10. Kserokopia wyciągu z konta (okres od dnia ……………. r. do dnia ……………….. r.); 

11. Kserokopia pozwu o eksmisję z dnia …………….. r.) Gminy ……………; 

12. Kserokopia pozwu o zapłatę z dnia ……………… r. Gminy …………………; 

13. Kserokopia wezwania do zapłaty Zarządu Budynków Komunalnych w …………… z dnia 

……………..r. 

14. Potwierdzenie wniesienia opłaty stałej 40 zł.  

 

 

 

 


