
Wrocław, 22 kwietnia 2020r 

Sąd Rejonowy w Mławie 
Wydział I Cywilny 
ul. Ładna 10,  
55-200 Mława 

 
 
 
Wnioskodawca:   
 
Katarzyna Kowal, zamieszkała ul. Gwiaździsta 20, 55-200 Mława,  
PESEL:88011133541 
 
Uczestnicy:   
 
Joanna Dzik, zamieszkała ul. Gliniana 10, 55-200 Mława,  
PESEL:79121123044 
Tomasz Kowal, zamieszkały ul. Duża 5, 55-200 Mława,  
PESEL:85070622014 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 
 

W imieniu własnym wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po 
Mirosławie Nowak, zmarłej w dniu 10 lutego 2020r w Mławie, ostatnio zamieszkałej pod 
adresem: ul. Gwiaździsta 20, 55-200 Mława. 

 
Zmarła pozostawiła spadkobierców ustawowych : 
 

- Joannę Dzik (córka ) z domu Kowal, zam. ul. Gliniana 10, 55-200 Mława, 
- Tomasza Kowala ( syn), zam. ul. Duża 5, 55-200 Mława, 
-  Katarzynę Kowal (córka), zamieszkała ul. Gwiaździsta 20, 55-200 Mława,  

 
  Zmarła w dniu śmierci była wdową. 

Zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu. 
W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne. 

 
 

Katarzyna Kowal  
 
Załączniki: 
- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni Mirosławy Nowak 
- odpis skrócony aktu urodzenia uczestnika Tomasza Kowal 
- odpis skrócony aktu urodzenia uczestnika Katarzyny Kowal 
- odpis skrócony aktu małżeństwa uczestniczki Joanny Dzik 
- dowód dokonania opłaty sądowej od wniosku 100 zł , za wpis do Rejestru Sądowego 5 zł 
- odpis wniosku wraz z załącznikami (kserokopie) 2 szt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

WAŻNE UWAGI DLA WNIOSKODAWCY : 
 

Należy wskazać jako uczestników postępowania : 
 

 wszystkich spadkobierców ustawowych po osobie zmarłej,  
 spadkobierców ustanowionych przez spadkodawcę (zmarłego) w testamencie (jeżeli 

testament został sporządzony) wraz z podaniem kim ta osoba była dla spadkodawcy 
(mąż, żona, syn, córka, brat itp.), 

 
Jeżeli któryś ze spadkobierców nie żyje w chwili wniesienia sprawy, jako 
uczestników postępowania w jego miejsce należy wskazać jego następców 
prawnych czyli jego spadkobierców. 
 
W sytuacji gdy wskazany uczestnik jest małoletni tj. nie ma ukończonych 18 lat 
należy oznaczyć ten fakt dodatkowo wskazując jego przedstawiciela ustawowego 
czyli rodzica, opiekuna prawnego. 

 
 

WSKAZÓWKI DLA WNIOSKODAWCY : 
 

 podanie numeru PESEL jest obowiązkowe dla wnioskodawcy, dla uczestników o ile 
jest to możliwe; 
 

 do wniosku należy dołączyć dowód opłaty sądowej w wysokości 100 zł oraz dowód 
opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł; 
 

 dodatkowo każdy ze spadkobierców jeżeli stwierdzenie nabycia spadku ma 
nastąpić w okresie 6-ciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy obowiązany jest 
uiścić 100 zł tytułem opłaty sądowej od oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku opłatę tą uiszcza się w chwili składania oświadczenia na rozprawie, przed 
Sądem; 
 

 dołącz odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej ilości wskazanych uczestników 
postępowania; 
 

 jeśli został sporządzony przez spadkodawcę testament dołącz go do wniosku w 
oryginale; 
 

 dołącz odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (oraz akt małżeństwa zmarłego-w 
przypadku, gdy żyje małżonek zmarłego) w oryginale; 

 
 dołącz odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa synów zmarłego w 

oryginale ; 
 

 odpisy skrócone aktów małżeństwa córek zmarłego w oryginale (jeżeli są pannami 
wyłącznie akty urodzenia) ; 

 
 jeżeli zmarły nie miał dzieci dołącz w oryginale: 

• odpisy skrócone aktów urodzenia braci zmarłego, 
• odpisy skrócone aktów małżeństwa sióstr zmarłego (jeżeli są pannami- 

tylko akty urodzenia),  
• akt małżeństwa rodziców zmarłego (jeżeli żyją) 

 


