
Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? 

(stan prawny na dzień 20 lipca 2016 r.) 

 

Jak wskazywaliśmy w poprzednich wpisach co do zasady spadek nabywamy już w dniu  śmierci 

naszego spadkodawcy. Postanowienie sądowe wydane po przeprowadzeniu postępowania  

o nabycie spadku stanowi jedynie potwierdzenie w/w okoliczności. Nie mniej jednak w/w 

postanowienie jest nam potrzebna do załatwienia wielu spraw. 

 

Kiedy możemy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? 

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć w każdym czasie (prawo do złożenia 

wniosku nie przedawnia się). Należy jedynie pamiętać, że w przypadku gdy wniosek składamy 

przed upływem 6 miesięcy od chwili śmierci naszego spadkodawcy konieczne będzie złożenie 

oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli oświadczenia nie zostały jeszcze złożone, 

będą mogły być złożone przed sądem w trakcie posiedzenia. Koszt złożenia oświadczenia to 50 

złotych (opłata jest odrębna dla każdej osoby składającej oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu 

spadku). 

 

Co jest potrzebne do złożenia wniosku? 

 

Do złożenia wniosku o nabycie spadku konieczne są następujące dokumenty: 

1) Akt zgonu spadkodawcy, 

2) Akty urodzenia lub małżeństwa spadkodawców (obowiązek złożenia aktów małżeństwa dotyczy 

spadkobierców, którzy zmieniali nazwisko). 

 

Jeszcze przed złożeniem wniosku warto postarać się o w/w dokumenty. Zapobiegnie to 

ewentualnemu przeciąganiu się całego postępowania. 

 

Gdzie składamy wniosek? 

 

Wniosek składamy do Sądu Rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania naszego 

spadkodawcy. 

 

Jakie są koszty wniosku? 

 

Opłata sądowa od wniosku o nabycie spadku to koszt rzędu 50 zł. Opłatę można uiścić przelewem 

na konto sądu albo w znakach opłaty sądowej (znaki można kupić w kasie sądu i przykleić je na 

pierwszej stronie wniosku). 

 

Jak wygląda wniosek? 

 

We wniosku skazujemy sąd do którego kierujemy wniosek, wskazujemy dane wnioskodawcy,  

w tym jej PESEL oraz innych uczestników (osoby wchodzące w grę jako spadkobiercy), 

wskazujemy czego się domagamy i dlaczego (w uzasadnieniu wniosku powtórnie podajemy dane 

dotyczące naszego spadkodawcy, opisujemy więzi rodzinne łączące spadkodawcę z uczestnikami 

na dowód których dołączamy odpowiednie akty stanu cywilnego). Oczywiście musimy pamiętać 

aby na końcu wniosku wymienić wszystkie załączniki oraz podpisać się. 

 

Po sporządzeniu wniosku i jego podpisaniu robimy tyle jego kopii - odpisów (należy pamiętać też  

o kopiach załączników) ilu jest uczestników. Warto zrobić jedną kopię dla siebie. 



 

Gotowy wniosek składa się w Biurze Podawczym właściwego Sądu.  

 

Wzór wniosku wraz z komentarzami do jego wypełnienia zamieścimy w następnym wpisie.  

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

380 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623). 

 

 

Niniejszy wpis 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. W szczególności autor nie doradza zachowań 

zgodnych, bądź niezgodnych z treścią wpisu, informując, że podjęcie lub zaniechanie działań 

w indywidualnej sprawie uzależnione jest od oceny stanu faktycznego oraz prawnego 

dotyczącego konkretnej sprawy. 

 


