
 
 

** – oznacza możliwość formułowania zapisu/ niepotrzebne wykreślić.  

 

WAŻNE!! – Poniższy wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku ma charakter ogólny i powszechny, 

co oznacza, że może zawierać stwierdzenia, wnioski oraz informacje, które dla poprawnego 

zastosowania muszą zostać zweryfikowane ze stanem faktycznym danego przypadku. 

 

…………………………, ……………  r. 
 

 

Sąd Rejonowy w ……………………… 

Wydział Cywilny 

………………………1 

 

Wnioskodawca: ……………………………… 

   ……………………………… 

   ……………………………… 

 

Uczestnicy2:  1 …………………………… 

   ……………………………… 

 

   2 …………………………… 

   ……………………………… 

 

Opłata sądowa od wniosku: 100 złotych 

Opłata za wpis do Rejestru Spadkowego: 5 złotych 

 

WNIOSEK 

o stwierdzenie nabycia spadku 

 

Wnoszę o: 

I. stwierdzenie, że spadek po ………………………………………………………………., zmarłym  

…………….r. w ………………………….…. ostatnio zamieszkałym w …………………….………. 

………………………………………………,  nabyli  na podstawie ustawy/ testamentu**:  

– ………………………………………………,   

– ………………………………………………,   

każdy po …………………………………………………………………………………….….,  spadku.** 

II. stwierdzenie, że Wnioskodawca i Uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze 

swoim udziałem w sprawie. 

III. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszego wniosku na wskazane 

w nim okoliczności. 

 

 

 
1 Sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd, na którego obszarze właściwości znajduje się ostatnie miejsce 
zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli nie można ustalić ostatniego miejsca zwykłego pobytu, to sądem spadku 
jest sąd, w okręgu którego pozostał majątek spadkowy lub jego część. Jeżeli i tego nie można ustalić (lub 
miejsce zwykłego pobytu nie znajduje się w Polsce), właściwy będzie Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 
Warszawy w Warszawie (art. 628 k.p.c.). 
2 Należy wskazać wszystkie osoby, które należą do grona spadkobierców. 



 
 

Uzasadnienie 

 

Spadkodawca zmarł w dniu …………………….……….  w …………………….……….. 

dowód: odpis skrócony aktu zgonu 

 

Spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał: ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………. . 

 

Spadkodawca pozostawił testament / nie pozostawił testamentu**. 

 

W dacie śmierci był …………………….……………………………………….….  . 

 

Spadkobiercami są:  

– ………………………………………………,   

– ………………………………………………;   

 

Spadkodawca zawierał / nie zawierał związku małżeńskiego** …………………….………………… 

………..…………………….….  . Spadkodawca wystąpił/nie wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji**. 

…………………….……………………………………………………………………………………………………..….   

dowód: odpisy skrócone aktów małżeństwa 

odpisy skrócone aktów urodzenia …………………….………………… 

zapewnienie spadkowe, które zostanie złożone na rozprawie 

 

Spadkobiercy nie składali do tej chwili oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu / 

Spadkobiercy złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku**: …………………….… 

…………………………………………………………………………………………………..………….  . 

 

Miały / nie miały miejsca zdarzenia skutkujące wyłączeniem spadkobiercy od dziedziczenia** 

……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………………

…………………………………. . 

 

W skład spadku wchodzi / nie wchodzi gospodarstwo rolne**. 

 

Zgodnie z moją wiedzą nie toczyło się wcześniej postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po 

spadkodawcy ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po spadkodawcy. 

 

Opłata sądowa od wniosku została ustalona w oparciu o art. 49 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.  

Opłata za wpis do Rejestru Spadkowego została ustalona w oparciu o art. 95i § 5 i 6 ustawy z dnia 14 

lutego 1991 r. Prawo notariacie w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 

września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze 

Spadkowym przez notariusza albo sąd. 

 

………………………………………………………………. 

Załączniki: 

1) dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku; 

2) dowód uiszczenia opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym; 

3) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy; 



 
 

4) odpisy skrócone aktów urodzenia …………………….…………………**; 

5) odpisy skrócone aktów małżeństwa**; 

6) oryginał testamentu**; 

7) odpisy wniosku z odpisami załączników w liczbie odpowiadającej liczbie Uczestników. 


