
Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia praw do spadku na podstawie ustawy 
 
(stan prawny na dzień 28.10.2016 r.) 
 

miejscowość, data 
 

Sąd Rejonowy w … (właściwy ze względu na 
ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy) 

 
 
Wnioskodawca: (imię i nazwisko, PESEL, dokładny adres miejsca zamieszkania), 
 
Uczestnicy: (imię, nazwisko, dokładny adres miejsca zamieszkania) 
 
- należy wskazać jako uczestników wszystkich spadkobierców po spadkodawcy 
 
Wartość przedmiotu sporu: ….. zł (łączna wartość przedmiotów wchodzących w skład spadku) 
 

Wniosek o dział spadku 
 

Co do zasady we wniosku o dział spadku powinny się znaleźć następujące elementy:  
1) składniki masy spadkowej (przedmioty wchodzące w skład spadku) oraz ich wartość,  
2) propozycja działu spadku wraz ze wskazaniem jakie składniki wchodzące w skład spadku i 

o jakiej wartości mają przypaść danej osobie zaznaczeniem czy podział ma się odbyć ze 
spłatami na rzecz pozostałych uczestników (jeżeli tak to w jakiej wysokości) czy bez 
spłaty. 

 
 

Wnoszę o: 
1) ustalenie, że skład spadku po …(imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy) zmarłym w dniu 

…(data  śmierci) w …(miejsce śmierci), przed śmiercią zamieszkałym w … (miejscowość i 
dokładny adres miejsca zamieszkania zmarłego spadkodawcy) wchodzą: 

a) ….. (określenie składnika majątkowego np. dom o powierzchni … położony w … dla 
którego jest urządzona KW nr … lub samochód marki … nr VIN …itp.) o wartości …. 
(wskazać wartość), 

b) ...., 
c) …. 

2) przyznanie wymienionych w pkt. 1 lit. a i b składników majątkowych na wyłączną własność 
…. (imię, nazwisko), 

3) przyznanie wymienionych w pkt. 1 lit. c składników majątkowych na wyłączną własność ….( 
imię, nazwisko), 

4) zasądzenie od … ( imię, nazwisko) na rzecz … (imię, nazwisko) spłaty w kwocie …. zł płatnej 
do dnia … r. (zapis taki zamieszczamy jeżeli majątek został podzielony nierówno w stosunku 
do posiadanych w spadku udziałów i chcemy się domagać jego wyrównania od tej osoby, 
której przypadło więcej niż wynika to z posiadanych przez nią w spadku udziałów), 



5) stosunkowe rozdzielenie kosztów postępowania według stopnia zainteresowania uczestników 
w sprawie. 

 
Na zasadzie art. 187 k.p.c. oświadczam, że … (w tym miejscu należy zawrzeć informację czy 
strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, a jeżeli nie to dlaczego). 
 

Uzasadnienie 
 
       Spadkodawca … (imię i nazwisko) ostatnio stale zamieszkały w … (miejscowość i dokładny 
adres miejsca zamieszkania zmarłego spadkodawcy) zmarł w … (miejsce śmierci spadkodawcy) 
w dniu … (data śmierci spadkodawcy). Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie … (podstawa 
dziedziczenia tj. ustawa czy testament) nastąpiło w Sądzie Rejonowym w … (miejscowość) 
postanowieniem z dnia … r. (data) sygn. akt. … (sygn. akt). 
 
Dowód: postanowienie o nabyciu praw do spadku … (data i sygn. akt) 
 
 Spadkobiercami po … (imię i nazwisko spadkodawcy) są … (imię i nazwisko wraz z 
udziałem w spadku). 
 
 W skład spadku po …( imię i nazwisko spadkodawcy )wchodzą:  
1) … o wartości …, 
2) …………… 
 
Dowody: … (odpowiednie dokumenty dotyczące składników majątkowych np. opisy z KW, 
przydział mieszkania, dowody rejestracyjne) 
 
 Z uwagi na fakt, że … zasadnym jest przyznanie … następujących składników 
majątkowych … z obowiązkiem spłaty na rzecz/ bez obowiązku spłaty na rzecz … (w tym 
miejscu należy opisać dlaczego strony zdecydowały się na taki a nie inny podział majątku lub 
dlaczego to właśnie im powinien on przypaść w przypadku niezgodnego działu spadku). 
 
W tym stanie rzeczy wniosek o dział spadku jest konieczny i uzasadniony. 
 
 ………………… 
                                                                                                                             (podpis) 
Załączniki: 

1) opłata od wniosku w kwocie …, 
2) odpis postanowienia Sądu Rejonowego w … z dnia … sygn. akt …, 
3) … (inne dowody powołane w uzasadnieniu wniosku), 
4) … odpisów wniosku wraz z załącznikami (ilość odpisów musi odpowiadać liczbie 

uczestników w sprawie).  
 
Zamieszczony wzór wniosku ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady 
prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej, ani nie może być traktowany jako 
świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Wniosek w zależności od stanu 
faktycznego i/lub prawnego konkretnej sprawy może różnić się od wzoru tj. posiadać 
pewne dodatkowe elementy itp. 


