
Wniosek o dział spadku 
 
 
 
Opłata sądowa (jak w pkt XI biuletynu) 
 
Wartość przedmiotu sporu (łączna wartość składników masy spadkowej) 
 

 
 
Sąd Rejonowy w …………………….. 
(właściwy ze względu na ostatnie  
miejsce zamieszkania spadkodawcy) 

 
 
Wnioskodawca: 
…………………………………. 
(imię i nazwisko, dokładny adres miejsca zamieszkania, numer PESEL) 
 
Uczestnicy: 
……………………………….. 
(imię i nazwisko, dokładny adres miejsca zamieszkania, numer PESEL – jeśli jest znany) 
 
Wnoszę o: 
 
1) ustalenie, że skład spadku po ………………………. (imię i nazwisko zmarłego 
spadkodawcy) zmarłym w dniu ………………………..(data śmierci spadkodawcy) 
w …………………………(miejsce śmierci), zamieszkałym przed śmiercią 
w ………………………………(adres zamieszkania zmarłego spadkodawcy) wchodzą: 

a) ………………………………………… (dokładne określenie składników masy 
spadkowej np. nieruchomość ………………………….. (wskazać powierzchnię 
nieruchomości, miejsce położenia, numer księgi wieczystej) o wartości 
…………………………..(wskazać wartość rynkową nieruchomości), samochód 
………………………………..(wskazać markę samochodu, numer rejestracyjny, numer 
VIN, rok produkcji) o wartości …………………………….. (wskazać wartość rynkową 
samochodu), środki zgromadzone na rachunku bankowym 
……………………………………….(wskazać kwotę oraz bank, w którym zgromadzone są 
środki) 

b) ……………………. 
c) ………………..….. 



 
2) przyznanie wymienionych w pkt. 1 lit. a i b składników majątkowych na 
wyłączną własność ………………………………………………... (wskazać imię i nazwisko 
wnioskodawcy bądź uczestnika postępowania), 
3) przyznanie wymienionych w pkt. 1 lit. c składników majątkowych na wyłączną 
własność …………………………………………….(wskazać imię i nazwisko wnioskodawcy 
bądź uczestnika postępowania), 
 
4) zasądzenie od ………………………….. (imię i nazwisko) na rzecz ……………………………. 
(imię i nazwisko) spłaty w kwocie ……………………………………. (wskazać kwotę) płatnej 
…………………………….. (wskazać termin zapłaty) – żądanie takie zamieszczamy w 
przypadku gdy składniki masy spadkowej dzielone są nierówno, 
 
5) stosunkowe rozdzielenie kosztów postępowania według stopnia 
zainteresowania stron w sprawie. 
 

UZASADNIENIE 
 
Spadkodawca ……………………………. (imię i nazwisko spadkodawcy) zamieszkały 
przed śmiercią w ……………………………..(adres zamieszkania spadkodawcy) zmarł w 
…………………………….(miejsce śmierci spadkodawcy) w dniu …………………………(data 
śmierci spadkodawcy). Stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło 
………………………………………………. (wskazać czy stwierdzenie nabycia spadku 
nastąpiło w ramach postępowania sądowego czy też na podstawie poświadczenia 
dziedziczenia). 
 
dowód: 
- postanowienie ws. stwierdzenia nabycia spadku wydane przez Sąd 
……………………………….. (wskazać dane sądu który wydał postanowienie) z dnia 
……………………………….. (wskazać datę wydania postanowienia) bądź akt 
poświadczenia dziedziczenia …………………………… (wskazać datę sporządzenia aktu), 
 
Spadkobiercami po ……………………………………. (imię i nazwisko spadkodawcy) są 
………………………………. (imię i nazwisko spadkobierców). 
 
W skład masy spadkowej wchodzą ………………………………………. (dokładne określenie 
składników masy spadkowej np. nieruchomość ……………………..(wskazać 
powierzchnię nieruchomości, miejsce położenia, numer księgi wieczystej) o 



wartości …………………………. (wskazać wartość rynkową nieruchomości), samochód 
……………………………… (wskazać markę samochodu, numer rejestracyjny, numer 
VIN, rok produkcji) o wartości ………………………………….. (wskazać wartość rynkową 
samochodu), środki zgromadzone na rachunku bankowym 
……………………………………………..(wskazać kwotę oraz bank, w którym zgromadzone 
są środki). 
dowód: 
- dokumenty dotyczące składników masy spadkowej (np. odpis księgi wieczystej, 
wyciąg z rachunku bankowego) 
 
Zdaniem wnioskodawcy zasadne jest przyznanie ………………………………………… 
(wskazać imię i nazwisko) następujących składników majątkowych 
………………………………………. (wymienić składniki masy spadkowej mające przypaść 
ww. osobie) z obowiązkiem spłaty na rzecz/ bez obowiązku spłaty na rzecz 
……………………………………. (wskazać imię i nazwisko osoby która ma otrzymać 
spłatę). 
 
Na zasadzie art. 187 k.p.c. oświadczam, że 
…………………………………………………………….(należy wskazać czy strony podjęły próbę 
pozasądowego rozwiązania sporu, a jeżeli nie to dlaczego). 
 
Oświadczam, że opłatę sądową uiszczono na rachunek bankowy Sądu. 
 
W tym stanie rzeczy wniosek o dział spadku jest konieczny i uzasadniony. 
 
 

…………………………………. 
podpis wnioskodawcy 

 
 
Załączniki: 
- dokumenty potwierdzające przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie 
nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia, 
- dokumenty potwierdzające składniki masy spadkowej, 
- odpis wniosku. 
 

 


