Wodzisław Śląski, dnia 6.06.2013 roku

Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śląskim
I Wydział Cywilny
ul. Sądowa 3
44-300 Wodzisław Śląski1

Wnioskodawczyni2:

Hanna Kowalska, zam. ul. Wodzisławska 1, 44-200
Rybnik

Uczestnicy:

Katarzyna Nowak, zam. ul. Wawelska 10, 31-100 Kraków
Kazimierz Kowalczyk, zam. ul. Wiosenna 2,
44-300 Wodzisławiu Śląskim
Jerzy Nowak, zam. ul. Rybnickiej 1234, 44-300
Wodzisław Śląski

Wniosek
o stwierdzenie nabycia spadku
wraz z wnioskiem o otwarcie i ogłoszenie testamentu 3

W imieniu własnym wnoszę o:
1. otwarcie i ogłoszenie testamentu Anny Nowak, zmarłej 15 sierpnia 2012 r. w
Wodzisławiu Śląskim, ostatnio zamieszkałej w Wodzisławiu Śląski
2. stwierdzenie, że spadek po Annie Nowak, zmarłej w dniu 15 sierpnia 2012 r. w
Wodzisławiu Śląski, ostatnio zamieszkałej w Wodzisławiu Śląski, nabyli na
mocy testamentu: wnioskodawczyni Hanna Kowalska oraz Katarzyna Nowak i
Kazimierz Kowalczyk
3. zasądzenie od uczestników na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania
według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Spadkodawczyni Anna Nowak zmarła w dniu 15 sierpnie 2012 roku w

Wodzisławiu Śląskim. Zmarła ostatnio zamieszkiwała w Wodzisławiu Śląskim.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.

Spadkodawczyni pozostawiła po sobie testament spisany 23 maja 2012 r.
w Wodzisławiu Śląskim, na mocy którego w ½ części powołana została Hanna
Kowalska oraz w częściach po ¼ powołani zostali Katarzyna Nowak i Zbigniew
Kowalczyk.

Dowód: testament Anny Nowak z dnia 23 maja 2012 roku

Na podstawie przepisu art. 649 § 1 kpc wnioskodawczyni wnosi o
otwarcie i ogłoszenie testamentu.
Do kręgu spadkobierców ustawowych należą: wnioskodawczyni Hanna
Kowalska

oraz

uczestnik

postępowania

Jerzy

Nowak,

jako

dzieci

spadkodawczyni. Innych spadkobierców nie ma.

Dowód: 1. odpis skrócony aktu urodzenia Jerzego Nowaka
2. odpis skrócony aktu urodzenia Hanny Kowalskiej
3. odpis skrócony aktu małżeństwa Hanny Kowalskiej

W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne.

Dowód: przesłuchanie uczestników.

Podstawę prawną wniosku stanowi przepis art. 959 KC.

W tym stanie rzeczy wniosek niniejszy jest konieczny i uzasadniony.

Hanna Nowak

Załączniki:
1. odpis skrócony aktu zgonu,
2. dwa odpisy skrócone aktów urodzeń,
3. odpis skrócony aktu małżeństwa,4
4. odpis wniosku i załączników5,
5. opłata sądowa 30 zł (uiszczona w znakach sądowych)6
6. opłata sądowa 2 x 50 zł (uiszczona w znakach sądowych)7

1

W tej kwestii właściwy jest sąd rejonowy miejsca ostatniego zamieszkania
spadkodawcy. Jeżeli nie można go ustalić w Polsce, to wówczas właściwy jest sąd miejsca,
w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego cześć. W braku również takiego miejsca
właściwym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
2

Z wnioskiem takim mogą się zwrócić nie tylko spadkobiercy, ale także: nabywca spadku
lub udziału w spadku, współwłaściciel majątku spadkowego, wierzyciel lub dłużnik
spadkodawcy czy nawet prokurator na zasadach ogólnych art. 7 kpc.
3

Wniosek taki można złożyć po upływie 6 miesięcy od otwarcia spadku. Można również
wcześniej, jeżeli wszyscy spadkobiercy złożyli już wnioski o przyjęciu lub odrzuceniu
spadku.
4

Dokument ten związany jest na ogół ze zmianą danych osobowych kobiety w związku z jej
zamążpójściem.
5

Pismo składa się w takiej ilości, aby było wystarczyło po jednym egzemplarzu dla sądu i
dla uczestników postępowania (np. jeżeli jest 5 uczestników to składa się 6 egzemplarzy
wniosku wraz z załącznikami). W przypadku załączanych, uczestnikom wystarczy dołączyć
jedynie kserokopie.
6

Od wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu pobiera się stała opłatę 30 zł (art. 14 ust. 1 i
3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 167,
poz. 1398 ze zm.)
7

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się stała opłatę 50 zł od każdego
spadkobiercy (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych - Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). Najłatwiej uiścić ją w znakach sądowych
dostępnych w kasie sądu. Można również ustalić numer rachunku bankowego właściwego
sądu, dokonać wpłaty na ten rachunek, a we wniosku załączyć potwierdzenie transakcji)

