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WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

W razie podjęcia decyzji w sprawie uregulowania spraw spadkowych po osobie
zmarłej w trybie postępowania sądowego konieczne jest złożenie w sądzie tzw.
wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Poniżej zostały przedstawione szczegółowe
informacje związane z tym pismem procesowym oraz z samym postępowaniem
sądowym:

Wniosek

(1) Wniosek trzeba skierować do sądu spadku tj. do Sądu Rejonowego Wydział
Cywilny ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego (decyduje o tym wpis w
akcie zgonu).

(2) We wniosku powinny zostać zawarte przynajmniej informacje o osobie zmarłej
(imię i nazwisko, ostatnie miejsce zamieszkania, data zgonu), o spadkobiercach
ustawowych osoby zmarłej (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania), czy został
sporządzony testament oraz czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne.

(3) Wniosek należy podpisać (czytelnie imieniem i nazwiskiem).

(4) Do wniosku należy dołączyć załączniki – akty stanu cywilnego (akty zgonu,
urodzenia i małżeństwa) potwierdzające krąg spadkobierców ustawowych.
Zawsze należy dołączyć akt zgonu osoby, której wniosek dotyczy; testament –
jeśli został sporządzony oraz dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości
50 zł (można ją uiścić przelewem na rachunek sądu albo można kupić znaczek
sądowy, który należy nakleić na wniosku), a także dowód uiszczenia opłaty za
wpis do Rejestru Spadkowego w wysokości 5 zł – opłaty tej nie można zrobić w
kasie sądu, należy ją wpłacić na rachunek NBP (np. przelew internetowy lub
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wpłata na poczcie). W tytule przelewu należy wpisać: Rejestr Spadkowy SR
(jakie miasto i wydział) oraz imię i nazwisko wnioskodawcy)
(5) Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w biurze podawczym w sądu
spadku lub wysłać pocztą listem poleconym.

(6) Wnioskodawca powinien dla siebie zachować kopię wniosku i załączników (w
razie osobistego składania dokumentów w Sądzie należy pokazać w biurze
podawczym kopię pisma celem uzyskania pieczątki potwierdzającej datę
wpływu wniosku do Sądu).

Postępowanie sądowe:

(1)

Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po
przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące
wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

(2) Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy
spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę,
co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli
testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. Za dowód,
że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez
zgłaszającego się spadkobiercę. W zapewnieniu zgłaszający się powinien złożyć
oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome: 1) o istnieniu lub
nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia
lub dziedziczyłyby wraz z nimi; 2) o testamentach spadkodawcy.

(3) Jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody
nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o
stwierdzenie

nabycia

spadku

może

zapaść

dopiero

po

wezwaniu

spadkobierców przez ogłoszenie. Ogłoszenie umieszcza się w piśmie
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poczytnym na całym obszarze Państwa i podaje publicznie do wiadomości w
ostatnim miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy na tym obszarze, w sposób w
miejscu tym przyjęty. Jeżeli wartość spadku jest nieznaczna, sąd może zaniechać
umieszczenia ogłoszenia w piśmie. Po upływie trzech miesięcy od dnia
ogłoszenia sąd wyznaczy w celu rozpoznania zgłoszonych żądań rozprawę, na
którą wezwie także osoby, które zgłosiły żądanie i podały miejsce zamieszkania.
Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców
nikt nie zgłosił nabycia spadku albo zgłaszający się nie udowodnił go na
rozprawie, sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez
spadkobierców, których prawa zostały ustalone.

(4) Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne
osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców,
którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.

(5) W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza także nabycie
przedmiotu

zapisu

windykacyjnego,

wymieniając

osobę,

dla

spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, oraz przedmiot tego zapisu.
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której

