05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 22

Szanowni Państwo, niniejszy projekt pisma udostępniamy celem wykorzystania, zaznaczając
jednocześnie, iż jest to jedynie przykładowy wzór, na którym możecie Państwo bazować
sporządzając własne pismo procesowe, wniosek czy pozew. Wymienione załączniki nie zawsze będą
wystarczające do rozstrzygnięcia danej sprawy, co będzie skutkowało wezwaniem do ich
uzupełnienia. Weryfikacji Państwa dokumentów dokonuje Sędzia Referent, który określi ewentualne
braki formalne.
Pruszków,…………………….…………
Wnioskodawca:
…………………………………………………………………………….……………………….………
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr. telefonu, PESEL)
Uczestnicy:
……………………………………………………………………………………..………………………
( imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr. telefonu, PESEL)
………………………………………………………………….…………………………………………
( imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr. telefonu, PESEL)
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE
I WYDZIAŁ CYWILNY
WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU
Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po ………………………………………………
zmarłemu/ej w dniu …………………..………………………………………..….…….., ostatnio stale
zamieszkałego(ej) w ……………………………….………………………………………………………
(adres zamieszkania)
Ustawowymi spadkobiercami zmarłego/zmarłej* są:
……………………………………………………………………………………………………………
W skład spadku wchodzi/nie wchodzi gospodarstwo rolne.
……………………………………..
(czytelny podpis)

Tekst po drugiej stronie→

Załączniki:
1. Odpis wniosku wraz z załącznikami (ilość odpisów wniosku z załącznikami winna być zgodna z ilością
uczestników postępowania);
2. Odpis aktu zgonu;
3. Odpis skróconego aktu małżeństwa wnioskodawcy ze spadkodawcą;
4. Odpis aktu urodzenia syna spadkodawcy;
5. Odpis aktu małżeństwa córki spadkodawcy.
Dodatkowe informacje:
1. Opłata: 105 zł po jednej osobie zmarłej na którą składa się: 100 zł – opłata sądowa, 5 zł – opłata od
wpisu do rejestru Spadkowego;
2. Prawo do spadku stwierdza się tylko raz;
3. Jeżeli spadkodawca nie ma dzieci, jego ustawowymi spadkobiercami są (małżonek, rodzice,
rodzeństwo), gdy ktoś z rodzeństwa zmarł przed spadkodawcą – zstępni rodzeństwa. Jeżeli nie ma
nikogo z w/w osób, ustawowym spadkobiercą jest Skarb Państwa;
4. Jeżeli spadkodawca sporządził testament należy podać to we wniosku. Jeżeli testament ma być otwarty i
ogłoszony w Sądzie należy załączyć jego oryginał wraz z odpisami dla uczestników postępowania;
5. Jeżeli w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne (bądź udział), należy wymienić je we wniosku i
złożyć tytuł własności, np. wyciąg z księgi wieczystej, akt własności ziemi, akt notarialny. Do lipca 1989
r. za gospodarstwo rolne uważana była działka rolna o powierzchni powyżej 0,5 ha, a później 1 ha. O
tym, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne decyduje data zgonu spadkodawcy.
Gospodarstwo rolne dziedziczą ci spadkobiercy ustawowi, którzy posiadają kwalifikacje rolne
(ukończona szkoła rolnicza, praca w gospodarstwie, uczęszczanie do szkół, małoletniość, trwała
niezdolność do pracy);
6. Spadkobiercy testamentowi nie muszą posiadać kwalifikacji rolniczych, jeżeli spadek otworzył się po
dniu 30.09.1990 r.;
7. Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie
właściwy jest Sąd ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca pobytu w Polsce nie uda
się ustalić, sąd miejsca w którym znajduje się majątek spadkodawcy lub jego część;
8. Po zakończeniu sprawy prawomocnym postanowieniem, strona postępowania może ubiegać się o zwrot
odpisów aktów USC (poza aktem zgonu spadkodawcy) uiszczając opłatę 20 zł za każde rozpoczęte 20
stron kopii wykonanej i pozostawionej w aktach sprawy z odpisów aktów USC.;
9. We wniosku, o ile jest znany, proszę podać numeru PESEL uczestnika(ów), a w przypadku jego braku,
proszę podać pełne dane personalne uczestnika(ów), miejsce i datę urodzenia, oraz imiona rodziców;
10.Wniosek można złożyć:
 za pośrednictwem poczty;
 w Biurze Podawczym na parterze
w poniedziałek w godzinach od 8.30 do 16.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8.10 do 15.35
przerwa w godzinach 12.30-12.55:
 w celu potwierdzenia przyjęcia wniosku przez pracownika Biura Podawczego, należy
przedstawić dodatkowy egzemplarz składanego dokumentu;
 pracownik Biura Podawczego nie wykonuje kserokopii składanych dokumentów;
 pracownik Biura Podawczego nie dyktuje treści pism, wniosków czy pozwów kierowanych do
Sądu.
11. Opłatę można uiścić:
 w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie poprzez samoobsługowy terminal płatniczy (bezgotówkowy,
za pośrednictwem kart płatniczych)
 na poczcie (bez dodatkowych opłat przy realizowaniu przelewu w wersji Standard) lub w banku
 DOWÓD OPŁATY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

