
[miejscowość], dnia [data] roku 

Sąd Rejonowy w [●] 
[●] Wydział Cywilny 

[adres Sądu] 

 

Wnioskodawca:  
[imię i nazwisko]  

[adres] 

PESEL: [●] 

tel. [●]  

e-mail: [●] 

 
Uczestnik postępowania:  
[imię i nazwisko]  

[adres] 

PESEL: [●] 

Opłata od wniosku: 100 zł  
Opłata od wpisu do Rejestru Spadkowego: 5 zł  
Opłata od oświadczenia o przyjęciu spadku: 100 zł  
 
 

WNIOSEK 
o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu 

 
Droga niniejszego pisma, ja [imię i nazwisko] wnioskodawca, wnoszę o: 

1. stwierdzenie, iż spadek po [●] z domu [●] zmarłej w dniu [●] roku, mającej ostatnie miejsce 
zwykłego pobytu w [●], na podstawie testamentu notarialnego z dnia [●] roku, Repertorium 
A Nr [●], sporządzonego przez notariusza [●], w Kancelarii Notarialnej w [●] przy ul. [●], nabył 
spadkobierca syn [●] w całości; 

2. otworzenie i ogłoszenie przez sąd testamentu notarialnego z dnia [●], Repertorium A Nr [●], 
sporządzonego przez notariusza [●], w Kancelarii Notarialnej w [●] przy ul. [●]; 

3. przyjęcie od wnioskodawcy [●] oświadczenia o przyjęciu spadku po spadkodawczyni [●] w 

trybie art. 1012 k.c. w związku z art. 1015 k.c.; 

4. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do wniosku o 
stwierdzenie nabycia spadku z testamentu: 

a) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni [●] z domu [●] wydany przez Urząd Stanu 
Cywilnego [●] nr [●], celem wykazania faktu śmierci spadkodawczyni [●]; 

b) odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawczyni [●] wydany przez Urząd Stanu 
Cywilnego [●], nr [●], celem wykazania faktu zawarcia małżeństwa przez 
spadkodawczynię [●] z uczestnikiem [●]; 

c) odpis skrócony aktu urodzenia syna spadkodawczyni [●] wydany przez Urząd Stanu 
Cywilnego [●], nr [●] celem wykazania faktu urodzenia [●]; 

d) testament notarialny sporządzony dnia [●] roku, Repertorium A Nr [●], przez 
notariusza [●], w Kancelarii Notarialnej w [●], przy ul. [●], celem wykazania faktu, iż 
ostatnią wolą spadkodawczyni [●] było powołanie do całego spadku syna [●];  

5. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania wnioskodawcy celem złożenia 
zapewnienia spadowego; 

6. na podstawie art. 1481 § 3 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 669 k.p.c. przeprowadzenie 
rozprawy;  



7. na podstawie art. 2054 § 3 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. odstąpienie od przeprowadzenia 
posiedzenia przygotowawczego i skierowanie sprawy od razu na rozprawę;  

8. ustalenie, że każdy z uczestników postępowania poniesie koszty związane ze swoim udziałem 
w sprawie.  
 
 

UZASADNIENIE 

I. Stan faktyczny  

Spadkodawczyni [●] z domu [●] zmarła w dniu [●] roku. Ostatnim miejscem zwykłego pobytu 
spadkodawczyni [●] była miejscowość [●], ul. [●]. Spadkodawczyni [●] w dniu śmierci była zamężna z 
uczestnikiem [●]. Z małżeństwa spadkodawczyni [●] i uczestnika [●] pochodził syn [●]. Spadkodawczyni 
[●] i uczestnik [●] nie mieli innych dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych.  

 
Dowód:  
- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni [●] z domu [●] wydany przez Urząd Stanu 
Cywilnego [●] nr [●]; 
- odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawczyni [●] i uczestnika [●] wydany przez Urząd Stanu 
Cywilnego [●], nr [●]; 
- odpis skrócony aktu urodzenia syna spadkodawczyni [●] wydany przez Urząd Stanu Cywilnego 
[●], nr [●]. 

 
Spadkodawczyni [●] pozostawiła testament notarialny z dnia [●] roku, Repertorium A Nr [●], 

sporządzony przez notariusza [●], w Kancelarii Notarialnej w [●] przy ul. [●], w którym do całości 
spadku powołuje wnioskodawcę syna [●].  

 
Dowód: 
- testament notarialny sporządzony dnia [●] roku, Repertorium A Nr [●], przez notariusza [●], w 
Kancelarii Notarialnej w [●], przy ul. [●].  

Testament ten nie został odwołany. Spadkodawczyni nie pozostawiła innych testamentów.  
 
W skład spadku nie wchodziło gospodarstwo rolne. Spadkodawczyni i uczestnik postępowania 

byli współwłaścicielami na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej zabudowanej 
nieruchomości położonej w [●], ul. [●], działka ewidencyjna nr [●], dla której Sąd Rejonowy w [●],[●] 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: [●]. W skład spadku nie wychodziła inna 
nieruchomość. 

 
Spadkobierca nie składał do tej chwili oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu. W 

przedmiotowej sprawie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało przeprowadzone. Nie 
został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po spadkodawczyni. 
 

 

II. Właściwość sądu  

Właściwość Sądu została ustalona w oparciu o art. 628 k.p.c., tj. sąd ostatniego miejsca zwykłego 
pobytu spadkodawczyni. Ostatnim miejscem zwykłego pobytu spadkodawczyni była [●], ul. [●], tym 
samym Sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest Sąd Rejonowy w [●],[●] Wydział 
Cywilny.  
 
 



 
III. Opłata od wniosku  

 
Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 785 z późn. zm.) od wniosku o stwierdzenie nabycia 
spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.  
 

IV. Wpis do Rejestru Spadkowego  
 

Zgodnie z art.  6791 k.p.c. prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, 
prawomocne postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku 
sąd niezwłocznie wpisuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 95i 
§ 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 540 z późn.zm.) do 
Rejestru Spadkowego. 
 

W myśl § 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 
wysokość opłaty za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym (Dz.U. 2016, poz. 1420) wynosi 5 złotych.  

 
V. Oświadczenie o przyjęciu spadku 
 
Z uwagi na fakt iż postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku nastąpiło przed 

upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania - 
śmierci spadkodawczyni, konieczne jest złożenie oświadczenia o przejęciu spadku w trybie art. 1012 
k.c. w związku z art. 1015 k.c. Oświadczenie o przyjęciu spadku może zostać złożone w sądzie spadku 
w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku, stosownie do treści art. 640 § 2 k.p.c.  

 
Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 785 z późn. zm.) oświadczenie przed sądem o przyjęciu spadku, przez 
osobę będącą spadkobiercą, podlega opłacie w kwocie 100 złotych. 
 

W tym stanie rzeczy wniosek niniejszy jest zasadny.  
 

________________________ 
[●] 

Załączniki:  
1. odpis wniosku wraz z załącznikami; 
2. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku;  
3. potwierdzenie uiszczenia opłaty od wpisu do Rejestru Spadkowego;  
4. potwierdzenie uiszczenia opłaty za przyjęcie oświadczenia o przyjęciu spadku; 
5. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni [●] z domu [●] wydany przez Urząd Stanu 

Cywilnego [●] nr [●]; 
6. odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawczyni [●] wydany przez Urząd Stanu Cywilnego [●], 

nr [●]; 
7. odpis skrócony aktu urodzenia syna spadkodawczyni [●] wydany przez Urząd Stanu Cywilnego 

[●], nr [●]; 
8. testament notarialny sporządzony dnia [●] roku, Repertorium A Nr [●], przez notariusza [●], w 

Kancelarii Notarialnej w [●], przy ul. [●], celem wykazania faktu, iż ostatnią wolą 
spadkodawczyni [●] było powołanie do całego spadku syna [●];  

9. wydruk elektroniczny księgi wieczystej nr [●].  
 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16794052?cm=DOCUMENT#art(95(i))par(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794052?cm=DOCUMENT#art(95(i))par(1)

