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163. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentuKraków, dnia 17.12.2019 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia 

w Krakowie

Wydział I Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 Wnioskodawczyni: Anna Anielska

PESEL: 75010702645

ul. Borowikowa 18

31-502 Kraków

 Uczestnik postępowania: Marian Dzwonkowski

ul. Polna 14b/90

31-116 Kraków

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU  
NA MOCY TESTAMENTU

Występując w imieniu własnym, wnoszę o:

 1) otwarcie i ogłoszenie testamentu po Aleksandrze Dzwonkowskiej, zmarłej 

25.06.2019 r. w Krakowie, zamieszkałej ostatnio w Krakowie, sporządzonego i prze-

chowywanego przez notariusza Antoniego Kowalskiego w Kancelarii Notarialnej 

w Krakowie przy ul. Floriańskiej 8 (Rep. A nr 678/17),

 2) stwierdzenie, że spadek po Aleksandrze Dzwonkowskiej, zmarłej 25.06.2019 r. 

w Krakowie, zamieszkałej ostatnio w Krakowie, wnioskodawczyni nabyła jako spad-

kobierczyni dziedzicząca na podstawie testamentu sporządzonego przed notariu-

szem Antonim Kowalskim w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Floriań-

skiej 8 (Rep. A nr 678/17),

 3) stwierdzenie, że wnioskodawczyni i uczestnik ponoszą koszty postępowania zwią-

zane ze swoim udziałem w sprawie,

 4) przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszego wniosku na 

wskazane w nim okoliczności.

Uzasadnienie

Spadkodawczyni, Aleksandra Dzwonkowska, zamieszkała ostatnio w Krakowie, 

zmarła 25.06.2019 r. W dniu śmierci spadkodawczyni pozostawała w związku małżeń-

skim z Marianem Dzwonkowskim.

Dowód: skrócony odpis aktu zgonu spadkodawczyni wydany przez Urząd Stanu Cywil-

nego w Krakowie, nr AA 0000000.
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Spadkodawczyni sporządziła 30.03.2017 r. testament przed notariuszem Antonim 

Kowalskim w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Floriańskiej 8, treścią którego 

rozporządziła na wypadek śmierci, iż cały dorobek życiowy, mienie ruchome i nierucho-

me dziedziczyć będzie córka spadkodawczyni i uczestnika postępowania – Anna Aniel-

ska (z domu Dzwonkowska).

Dowody:

 – testament – akt notarialny (Rep. A nr 678/17) z 30.03.2017 r. przed notariuszem Anto-

nim Kowalskim,

 – odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy wydany przez Urząd Stanu Cywilnego 

w Krakowie, nr BB 0000000.

W kręgu spadkobierców ustawowych znajdują się jedynie wnioskodawczyni i uczest-

nik postępowania. W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne, a spadkobiercy nie 

składali do tej chwili oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu. Spadkobiercy 

ustawowi za życia spadkodawcy nie zrzekali się dziedziczenia po nim.

Testament nie został jeszcze otwarty i ogłoszony przez sąd ani przez notariusza.

Dowody:

 – zapewnienie spadkowe wnioskodawczyni na okoliczność ustalenia kręgu spadkobierców,

 – zapewnienie spadkowe uczestnika na okoliczność ustalenia kręgu spadkobierców.

W tym stanie rzeczy wniosek niniejszy stał się konieczny i uzasadniony.

Anna Anielska

Załączniki:

 1) dowód uiszczenia opłaty stałej w wysokości 100,00 zł,

 2) skrócony odpis aktu zgonu spadkodawczyni wydany przez Urząd Stanu Cywilnego 

w Krakowie, nr AA 0000000,

 3) odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy wydany przez Urząd Stanu Cywilnego 

w Krakowie, nr BB 0000000,

 4) odpis wniosku i załączników.
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Komentarz

 1. komentarz do wzoru nr 162.

 2. komentarz do wzoru nr 162.

 3. -

-
zwu (art. 187 k.p.c.) – komentarz do wzoru nr 7 -

 4. komentarz do wzoru nr 162.

 5. komentarz do wzoru nr 162.

 6. komentarz do wzoru nr 162.

 7. -
-

 8. komentarz do wzoru nr 162.

 9. komentarz do wzoru nr 162.

 10. komentarz do wzoru nr 162.

 11. 

(art. 518 k.p.c.).

 12. 

ust. 1 pkt 1 u.k.s.c.).



https://www.profinfo.pl/sklep/wzory-pism-procesowych-w-sprawach-cywilnych-i-rejestrowych-z-objasnieniami-przedsprzedaz,121389.html

