
Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia praw do spadku na podstawie testamentu 

 

(stan prawny na dzień 28.07.2016 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 wymienionych w testamencie oraz 

spadkobierców ustawowych po spadkodawcy, 

- jeżeli któryś ze spadkobierców nie żyje w chwili wniesienia sprawy jako uczestników należy 

wskazać jego następców prawnych, 

- jeżeli któryś z uczestników jest małoletni (nie ma ukończonego 18 roku życia) należy wykazać tą 

okoliczność dodatkowo wskazując jego przedstawiciela ustawowego (rodzic, opiekun prawny) 

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 
 

       Wnoszę o stwierdzenie nabycia 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) na podstawie 

testamentu. 

 

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). 

 

Dowód: skrócony akt zgonu spadkodawcy 

 

       W chwili śmierci spadkodawca był … (stan cywilny spadkodawcy). Dziećmi spadkodawcy 

są … (wymienić imiona i nazwiska). Dzieci przysposobionych ani pozamałżeńskich spadkodawca 

nie miał/miał (jeżeli spadkodawca miał dzieci pozamałżeńskie należy wskazać ich dane). 

 

Dowód: skrócone akty urodzenia/małżeństwa spadkobierców, 

 

       Zmarły pozostawił po sobie testament … (wskazać jaki np. własnoręczny, notarialny) z dnia 

… (wskazać datę sporządzenia testamentu), w którym powołał do całości spadku … (wskazać 

kogo). 

 



Dowód: testament … (wskazać jaki i kogo) z dnia … (wskazać datę sporządzenia testamentu)  

        

       Wnioskodawca wskazuje, że oprócz niego oraz uczestników wymienionych w niniejszym 

wniosku nie istnieją inne osoby, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub 

dziedziczyły razem z nimi, a także nie istnieją inne testamenty pozostawione przez spadkodawcę. 

 

Dowód: zapewnienie spadkowe 

 

    W związku z powyższym wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu jest 

uzasadniony. 

 

 

 

……………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki: 

1) dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50,00 zł, 

2) skrócony odpis aktu zgonu … (wskazać imię i nazwisko), 

3) skrócony odpis aktu małżeństwa/urodzenia … (wskazać imię i nazwisko), 

4) ……, 

5) testament … (wskazać jaki i kogo) z dnia … (wskazać datę sporządzenia testamentu)   

6) … (wskazać liczbę zgodną z liczbą uczestników postępowania) wniosku wraz z załącznikami. 

 

 

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. 

 


