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……………, dnia ……………. 2014 r. 

Sąd Rejonowy  

w ………………. 

Wydział I Cywilny 

ul. ………………. 

…-…  …………… 

Wnioskodawca: 

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

 

Uczestnicy Postępowania: 

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

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

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

przedstawiciela ustawowego (matkę), ……………….(wnuczka zmarłego); 

3) ………………………….., zam. …………………., …-….  ............ (córka zmarłego); 

4) …………………………, nieznany z miejsca pobytu (syn zmarłego).  
 

 

Opłata stała: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) ustalona na podstawie art. 49 ust.1  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 stwierdzenie nabycia spadku 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o:  

1) Stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym …………………………, ostatnio przed śmiercią 

zamieszkałym w ………………………. …./….; …-…. …………….. przez: 

a) Córkę …………………., zam. ………………. …/…; …-… ………………., która 

dziedziczy spadek po zmarłym ojcu z mocy ustawy; 

b) Syna ……………………, osoby nieznanej z miejsca pobytu, który dziedziczy spadek po 

zmarłym ojcu z mocy ustawy.  

 

2) Przyjęcie oświadczeń woli o odrzuceniu spadku przez: 

a) …………………., zam. ul. …………….. ../…; …-….. …………….. (wnioskodawca); 

b) Małoletnia ………….., zam. ……….. …./….; ….-… ……….. (wnuczka zmarłego); 

c) Małoletniego ……………, zam. ul. ……….. …/…..; …-… ……………(wnuk zmarłego); 

 

3) Ustanowienie kuratora, dla uczestnika postępowania syna spadkodawcy, …………………., 

którego miejsce pobytu nie jest znane wnioskodawcy.  

Uzasadnienie 

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

w …………., przy ul. …………. …./…; ….-…. ………………... Zmarły nie pozostawił testamentu, 

a w skład masy spadkowej nie wchodzi gospodarstwo rolne.  

Komentarz [GR1]: Miejscowość i data 

Komentarz [GR2]: Sądem właściwym 
będzie zawsze sąd Rejonowy – Wydział 

Cywilny, właściwy ze względu na ostatnie 
miejsce zamieszkania osoby zmarłej. Jeżeli 

ostatniego miejsca zamieszkania nie da się 
ustalić sądem właściwym będzie sąd, w 

rejonie, którego znajduje się majątek 

spadkowy lub jego część.  

Komentarz [GR3]: Imię / Nazwisko / 
PESEL / Adres zamieszkania. UWAGA – 

nie zameldowania, lecz zamieszkania. 

Komentarz [GR4]: Imię Nazwisko 
osoby nieznanej z miejsca pobytu. Jeżeli 

posiadasz taką wiedzę wpisz NR PESEL 

dla każdego z uczestników 

Komentarz [GR5]: Opłata stała ustalana 
ryczałtowo 50 zł od wniosku o stwierdzenie 

nabycia spadku oraz 50 zł od innych 
uczestników postępowania za każde 

oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu 

spadku (osobno). 
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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 ………/………... 

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 …………………... Z tego też powodu pismem z dnia ……………….., 

wystąpiłam do Sądu Rejonowego ……………… (Wydział …. Rodzinny i Nieletnich) 

Komentarz [GR6]: Do wniosku musi 
zostać załączony oryginał. 

Komentarz [GR7]: Zwięzłe 

przedstawienie stanu faktycznego 

Komentarz [GR8]: Do wniosku muszą 
zostać załączone oryginały skróconych 
aktów urodzenia. UWAGA – w przypadku, 

gdy uczestnikiem postępowania jest 

kobieta, która wyszła za mąż, do wniosku 
należy załączyć skrócony odpis aktu 

małżeństwa. 

Komentarz [GR9]: Uzasadnienie 

niezbędne dla określenia interesu 
małoletnich dzieci w odrzuceniu spadku. 

Komentarz [GR10]: Przykładowe 
dokumenty, które potwierdzają wysokość 

zadłużenia spadkodawcy. Wystarczą 

kserokopie, które w przypadku wystąpienia 
takiej konieczności powinniśmy 

przedstawić do wglądu w oryginale. 

PAMIĘTAJ – dowodem może być 
wszystko co nie jest sprzeczne z prawem 

(np. dokumenty, zeznania świadków). 
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z wnioskiem o wyrażenie zgody na odrzucenie przez małoletnich …………. oraz ………………. 

spadku po zmarłym …………….  

Dowód: 

1) Odpis wniosku o wyrażenie zgody na złożenie w imieniu małoletnich ………… 

oraz ……………. oświadczeń woli o odrzuceniu spadku po zmarłym, …………………….  

 

 Wyjaśnię także, że do grona osób powołanych do dziedziczenia należy syn zmarłego 

………………. Aktualnie nie posiadam żadnych informacji o tej osobie. Ostatnie wiadomości 

na jej temat, wskazywały, że opuścił kraj i zamieszkuje w …………… (…………..). Aby potwierdzić 

tą informację, jak również w celu ustalenia aktualnego miejsca jego pobytu, wystąpiłam 

do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie, które nie wskazało miejsca zamieszkania 

(zameldowania) ………………………. . Także Gmina ostatniego miejsca zameldowania  

w/w nie potrafiła udzielić odpowiedzi pozwalających ustalić jego aktualne miejsce zamieszkania 

(zameldowania).  

 

Dowód: 

1) Odpis wniosku o udostępnienie danych adresowych  skierowanego do Centralnego Biura 

Adresowego w Warszawie. 

2) Odpowiedź Centralnego Biura Adresowego w Warszawie z dnia ……………… r. 

3) Odpis wniosku do Gminy właściwej wg ostatniego miejsca zameldowania osoby nieznanej z 

miejsca pobytu.  

4) Odpowiedź Gminy właściwej wg ostatniego miejsca zameldowania osoby nieznanej z miejsca 

pobytu. 

 Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie oświadczeń woli 

o odrzuceniu spadku tak zarówno przeze mnie, jak i przez moje małoletnie dzieci, w których interesie 

z całą pewnością, spadek zasadnym jest odrzucić. Z uwagi na fakt, że miejsce pobytu syna 

spadkodawcy ……………… nie jest mi znane, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie 

dla tego uczestnika postępowania kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.   

 

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 ……/…………. 

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: …..(..)…); 

Komentarz [GR11]: Do odrzucenia 
spadku w imieniu małoletnich wymagana 
jest zgoda sądu rodzinnego. 

Komentarz [GR12]: Odpis czyli 
wniosek podpisany przez rodzica. Można 

także posłużyć się kserokopią wniosku. 

Komentarz [GR13]: Można posłużyć 
się kserokopią. 

Komentarz [GR14]: Dysponując 
ostatnim adresem osoby poszukiwanej, 

wniosek o udostępnienie danych tej osoby 

należy skierować do właściwego organu 

gminy. Gmina jest podstawowym źródłem 

informacji o osobie, uprawnionym do 

potwierdzania miejsca zameldowania, 
dysponuje także wiedzą o nowym adresie 

osoby wymeldowanej. 
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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. Odpis wniosku o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia woli w imieniu małoletnich ……………. 

oraz ……………….. o odrzuceniu spadku po zmarłym dziadku, ……………………….  

15. Odpis wniosku o udostępnienie danych adresowych  skierowanego do Centralnego Biura Adresowego 

w Warszawie. 

16. Kserokopia odpowiedzi Centralnego Biura Adresowego w Warszawie. 

17. Odpis wniosku do Gminy właściwej wg ostatniego miejsca zameldowania osoby nieznanej z miejsca 

pobytu.  

18. Odpowiedź Gminy właściwej wg ostatniego miejsca zameldowania osoby nieznanej z miejsca pobytu. 

19. Potwierdzenie wniesienia opłaty stałej 50 zł.  

 

 

Komentarz [GR15]: Wystarczy jeden 
egzemplarz. 


