WZORdz
Katowice dnia
WNIOSKODAWCA;
{:mie, naWisko i doMadny adres
osoby skladaj^cej wniosek)
UCZESTNIcScPOST^POWANIA:
(imie; nazwiska\ doktedne adresy osob biora.cych udziat w postepowaniu)

Sqd Rejonowy Katowice - Wschod
w Katowicach
Wydzial II Cywilny
ul. Francuska 70a
40-028 Katowice

Wniosek o swierdzenie nabycia spadku

Wnosze o stwierdzenie nabycia spedku po
\
zmartym dnia

(imi^, nazwisko osbby zmartej)

(data zgonu) w .V.... (miejscowosc zgonu), ostatnio stale

zamieszkatym w

(ostatni adre^

W chwili smierci spadkodawca pozostawal \u matzehskim z
(imi§, nazwisko, adres).
iie razy spadkodawca zawieral zwia^zek matzehski Nz kim.
Spadkodawca pozostawit dzieci (podac imiona, nazwfeka i doWadne adresy).
W przypadku, gdy ktores z dzieci nie zyje nalezy podac\dat§ zgonu i jego nast^pcow
prawnych.
Nalezy podac wszystkie dzieci spadkodawcy w tym pozamafeenskie i adoptowane
Spadkodawca sporza^dzil (ba^dz •• nie spprzadztf) testamenl (nalezy okreslic jaki
testament - notarialny czy wlasnor^czny i kogo w nirn powotal do\dziedziczenia).
Spadkodawca posiadai /nie posiadat gospodarstwo roine

POUCZENIE
1. Nmiejszy wniosek nalezy zlozyc w tylu egzemplarzach, He jest osob wyst^puj^cych we
wniosku + jeden egzemplarz dla Sa^du.
2.

Do wniosku nalezy doJa_czyc :
odpisy skrocone aktow USC (nie kserokopie i nie wyci^gi!!!)
akt zgonu spadkodawcy
\y urodzenia synow

d*

C\y maJzenstwa corek

W przypadku gdy ktores 2 dzieci spadkodawcy me zyje - nalezy zlozyc jego akt zgonu oraz
akty USC jcgo na5te_pcow prawnych (kobiety - akty maizeristwa, meiczyzm - akty urodzenia).

W przypadku, gdy spadkodawca sporzadzil testament nalezy do^czyc tylko akt zgonu
spadkodawcy i akt USC osoby wymienionej w testamencie (kobieta- akt matzenstwa, m^zczyzna
akt urodzenia).
Ponadto do wniosku nalezy dofyczyc oryginal testamentu.
Jesli spadkodawca posiadal gospodarstwo rolne nalezy dola^czyc odpis oksi^gi wieczystej
••,-

g

prowadzonej dla tego gospodarstwa lub w przypadku me istnienia ksi^gi wieczystej nalezy
zlozyc wypis z rejestru gruntow.
S"

v

3. Na oryginal wniosku nalezy nakleic znaczek sa^dowy o nominale 50 z* (oplata jest
uzalezniona od liczby spadkodawcow, jesli wnioskodawca wnosi ohabycie spadku
po dwoch zmartych osobach np rodzicach - wowczas oplata wynosi odpowiednio 100zl)
znaczki sa^dowe do nabycia w K A S I E rva-l pi?trzeypofce^ i a" /pO)^7&c

A

Ca^osc (wniosek + odpisy wniosku + zai^czniki + oplata) nalezy zlozyc w
Podawczym - pokdj-nr12^ ( parter ) lub przeslac poczta, na adres Sa^du

Biuro Podawcze czynne jest od godziny 7.30 do 15.30

Jiurze

