
Warszawa, ………………..2008 r.
Robert Kowalski
ul. Solankowa 1 m. 1
00-000 Warszawa

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli
Wydział I Cywilny
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

wnioskodawca: Robert Kowalski, zam. 00-000 Warszawa, 
ul. Solankowa 1 m. 1

uczestnik postępowania: Krzysztof Kowalski, zam. 00-000 Warszawa, 
ul. Wolska 1 m. 1

WNIOSEK
O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

W imieniu własnym, wnoszę o stwierdzenie, że spadek po Barbarze Kowalskiej, 
córce .....................  i  ...................,  zmarłej  dnia ...  kwietnia 2006 roku w Warszawie, 
ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Złotej 7 m. 27 nabyli na podstawie 
ustawy syn  -  Krzysztof  Kowalski,  syn  Mieczysława  i  Barbary oraz  wnuk – Robert 
Kowalski, syn Sławomira i Marzenny w częściach równych, w tym Robert Kowalski – z 
dobrodziejstwem inwentarza.

Uzasadnienie
Babcia wnioskodawcy – Barbara Kowalska, zamieszkała ostatnio w Warszawie; 

zmarła w dniu ....... kwietnia 2006 r. we wskazanym wyżej miejscu zamieszkania.

dowód: odpis skrócony aktu zgonu nr ................./2006

Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu, a zatem ma miejsce dziedziczenie 
na podstawie ustawy.  Spadkodawczyni  w chwili  śmierci  nie pozostawała w związku 
małżeńskim  –  była  wdową.  Spadkodawczyni  posiadała  jedynie  dwójkę  dzieci  – 
Krzysztofa Kowalskiego i nieżyjącego od 2004 r. Sławomira Kowalskiego z jedynego 
małżeństwa z Mieczysławem Kowalskim.  Nie posiadała  dzieci  pozamałżeńskich,  ani 
przysposobionych. 

Do  kręgu  osób  dziedziczących  na  podstawie  ustawy  należy  zatem 
wnioskodawca,  jako  wnuk  spadkodawczyni  i  uczestnik  postępowania,  jako  syn 
spadkodawczyni.

dowód:  odpis  skrócony  aktu  urodzenia  wnioskodawcy  nr  ………….  i  uczestnika 
nr ...................... w oryginale oraz zapewnienie wnioskodawcy, które zostanie złożone 
na rozprawie



Do spadku nie należy gospodarstwo rolne.

dowód: zapewnienie wnioskodawcy, które zostanie złożone na rozprawie

Zważywszy,  iż nie upłynął jeszcze okres 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku 
konieczne  jest  przyjęcie  od  wnioskodawcy  oświadczenia  o  przyjęciu  spadku. 
Wnioskodawca  zamierza  przyjąć  spadek  z  dobrodziejstwem  inwentarza,  gdyż 
spadkodawczyni  pozostawiła  po  sobie  długi  spadkowe.  Wnioskodawca  będzie 
przygotowany aby na rozprawie uiścić w znakach sądowych wpis sądowy od złożonego 
oświadczenia (50,- zł.). 

Właściwość  Sądu  uzasadniona  jest  ostatnim  stałym  miejscem  zamieszkania 
spadkodawczyni. 

Uiszczono opłatę sądową naklejając na  pierwszej stronie egzemplarza wniosku 
przeznaczonego dla Sądu nieskasowane znaki sądowe w kwocie 50,- zł.

Ze  względu  na  upływ  terminu  do  złożenia  oświadczenia  o  przyjęciu  spadku 
proszę o wyznaczenie rozprawy po wskazanej dacie w możliwie szybkim terminie.  

Wniosek jest zatem uzasadniony i konieczny.

/-/ Robert Kowalski

załączniki:
1. odpisy skrócone aktów stanu cywilnego w oryginałach - wymienione wyżej,
2. odpis wniosku z załącznikami dla uczestnika postępowania, 
3. opłata sądowa w znakach sądowych (50,- zł.). 
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