Białystok, dnia………..........
Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział Cywilny
Wnioskodawca:
(imię, nazwisko, adres, numer PESEL,
e-maila, numer telefonu, telegramu czy też faksu*)

…………………………………….................
…………………………………….................
Uczestnicy postępowania:
(imiona, nazwiska, dokładne adresy, numery PESEL*,
numer telefonu, e-maila, telegramu czy też faksu*)

1) ………………………………………..................................................
……………………………………….....................................................
2) ………………………………………...................................................
………………………………………....................................................
3) ………………………………………...................................................
………………………………………....................................................
4) ………………………………………..................................................
……………………………………….....................................................
5) ………………………………………...................................................
………………………………………....................................................
6) ………………………………………...................................................
………………………………………………………………………

Wniosek
o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku
1. Wnoszę o otwarcie i ogłoszenie testamentu z dnia ……………………….….…………. ,
sporządzonego przez (imię i nazwisko spadkodawcy) …………………………………..………… ,
którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu było w

…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………,
w którym zmarły do spadku powołał …………………………………………………………….…… …...

2. Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po …………………………..…………………..,
zmarłym dnia……………… w……………………………, którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu
było w

…………………………………………………………………………………………………. z

mocy w/w testamentu na rzecz …………………………………………………………………………….

Uzasadnienie
Spadkodawca………………………………………………. Zamarł w dniu ………………. W
miejscowości……………………………………….. Ostatnie miejsce zwykłego pobytu posiadał w
……………………………………………………….. W dacie śmierci był ( żonaty, zamężna,
rozwiedziony, wdowiec, wdowa).
Ze spadkobierców ustawowych (żona, dzieci lub gdy nie miał dzieci- żona, rodzice i rodzeństwo zmarłego)
pozostawił ( wymienić imiona i nazwiska):
.....…...………………………………………............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
.....…...………………………………………............................................................................................
Zmarły pozostawił testament, w którym do spadku powołał ....................................................................
W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w ............................ o powierzchni …….................
dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym ………………….. księga wieczysta nr ……………..

3. Wnoszę o otwarcie i ogłoszenie testamentu z dnia ……………………….….…………. ,
sporządzonego przez (imię i nazwisko spadkodawcy) …………………………………..………… ,
którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu było w

…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………,
w którym zmarły do spadku powołał …………………………………………………………….…… …...

4. Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po …………………………..…………………..,
zmarłym dnia……………… w……………………………, którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu
było w

…………………………………………………………………………………………………. z

mocy w/w testamentu na rzecz …………………………………………………………………………….

Uzasadnienie
Spadkodawca………………………………………………. Zamarł w dniu ………………. W
miejscowości……………………………………….. Ostatnie miejsce zwykłego pobytu posiadał w
……………………………………………………….. W dacie śmierci był ( żonaty, zamężna,
rozwiedziony, wdowiec, wdowa).
Ze spadkobierców ustawowych (żona, dzieci lub gdy nie miał dzieci- żona, rodzice i rodzeństwo zmarłego)
pozostawił ( wymienić imiona i nazwiska):
.....…...………………………………………............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
.....…...………………………………………............................................................................................
Zmarły pozostawił testament, w którym do spadku powołał ....................................................................
W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w ............................ o powierzchni …….................
dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym ………………….. księga wieczysta nr ……………..
Podpis wnioskodawcy............................................
Załączniki:
1/ odpis skrócony aktu zgonu (oraz akt małżeństwa zmarłego - w przypadku, gdy żyje małżonek zmarłego)-oryginał
+1 kserokopia
2/ odpisy skrócone aktów urodzenia, lub małżeństwa synów zmarłego- oryginały +1 kserokopia
3/ odpisy skrócone aktów małżeństwa córek zmarłego - oryginały +1 kserokopia (jeżeli są pannami akty urodzenia)
4/ jeżeli zmarły nie miał dzieci- odpisy skrócone aktów urodzenia braci zmarłego i aktów małżeństwa sióstr
zmarłego (jeżeli są pannami- akty urodzenia), akt małżeństwa rodziców zmarłego (jeżeli żyją)- oryginały+ 1
kserokopia
5/ potwierdzenie opłaty od wniosku na kwotę 105zł - od jednej osoby zmarłej, (od dwóch-210 zł, itd.)
6/ odpisy wniosku (kserokopie) w tylu egzemplarzach, ilu jest wymienionych we wniosku uczestników
postępowania
7/ wypis z rejestru gruntów dotyczący nieruchomości wchodzących w skład spadku
8/ w sytuacji gdy posiadamy testament: oryginał+ 3 kserokopie testamentu dla sądu oraz kopie w ilościach
odpowiadających liczbie wskazanych uczestników.

Dodatkowe wyjaśnienia:
Podanie numeru PESEL wnioskodawcy jest obowiązkowe, natomiast uczestników - o ile istnieje taka możliwość.
Dodatkowo wnioskodawca może wskazać numer telefonu, adres mailowy, numeru telegramu czy też faksu, celem
uproszczonej formy przyśpieszenia rozpoznania wniosku, zgodnie z Dz.U.2014.101 art. 149 (1)

Opłatę sądową 100 zł wnosimy w formie znaków sądowych - zakupionych w kasie sądu, lub przelewam
na numer konta 47 1010 0055 2963 0040 3600 0002 w NBP O/O Białystok
Opłatę za wpis – 5 zł dokonywany w Rejestrze Spadkowym wnosimy na numer konta
25 1010 1049 0022 0613 9800 0000 w NBP O/O Białystok, bądź też dokonujemy wpłaty w kasie sądu.
Skompletowane dokumenty należy złożyć w biurze podawczym lub przesłać pocztą do Sądu właściwego dla
ostatniego miejsca zwykłego pobytu zmarłego, a w przypadku gdy miejsca zwykłego pobytu zmarłego
w Polsce nie da się ustalić - do Sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
www.bialystok.sr.gov.pl

* informacje nieobowiązkowe

