INFORMACJA O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU

NAZWA USŁUGI / SYMBOL

33/K/UU/SR
KATEGORIA USŁUGI

Usługa uzupełniająca

OZNACZENIE
SĄDU/WYDZIAŁU

sąd rejonowy / wydział cywilny

SYMBOL PROCEDURY

33/P/UU/SR

SŁOWA KLUCZE

spadek, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku
➢ spadkobierca powołany do spadku na podstawie ustawy lub
testamentu

PODMIOTY UPRAWNIONE
(KOGO DOTYCZY)
MIEJSCE REALIZACJI
USŁUGI
(GDZIE I W JAKI SPOSÓB
ZŁOŻYĆ DOKUMENTY)

sąd rejonowy (wydział cywilny)
➢ Sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu
osoby składającej oświadczenie.
➢ Oświadczenie może być również złożone w sądzie spadku
w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.
Sposób złożenia dokumentów:
➢ w biurze podawczym sądu
lub
➢ nadanie wniosku wraz z załącznikami listem poleconym za
pośrednictwem:
a. polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego
(obecnie Poczta Polska S.A.),
b. placówki pocztowej operatora świadczącego pocztowe
usługi powszechne w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej (dla osób przebywających za
granicą),
c. innego podmiotu świadczącego usługi doręczeniowe
(np. kurier),
przy czym wyłącznie oddanie wniosku podmiotowi wskazanemu
w pkt a lub b jest równoznaczne z wniesieniem wniosku do sądu.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
DLA REALIZACJI USŁUGI

1.

Przygotowanie wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku, który powinien zawierać:
➢ oznaczenie sądu, do którego wnosimy wniosek,
➢ imię, nazwisko wnioskodawcy, jego miejsce zamieszkania
i adres oraz nr PESEL lub NIP jeżeli jest obowiązany do jego
posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku,
➢ w
przypadku
reprezentowania
wnioskodawcy
przez
przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, ich wskazanie
wraz z oznaczeniem ich miejsca zamieszkania i adresów,
➢ oznaczenia rodzaju pisma słowami „Wniosek o odebranie
oświadczenia o przyjęciu spadku” lub „Wniosek o odebranie
oświadczenia o odrzucenie spadku”,
➢ imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz
miejsce jego ostatniego zamieszkania,
➢ tytuł powołania do spadku (z ustawy lub z testamentu),
➢ informację
o
przyjęciu
spadku
bez
ograniczenia
odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie proste) lub informację
o przyjęciu spadku z ograniczeniem odpowiedzialności
(przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), lub informację
o odrzuceniu spadku,
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➢

2.
3.
4.

wymienienie wszelkich wiadomych osób należących do kręgu
spadkobierców ustawowych, jak również testamentów,
chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz
danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów,
➢ własnoręczny podpis,
➢ spis załączników – dokumentów, na jakie powołano się we
wniosku.
Przygotowanie wniosku i załączników.
Złożenie/przesłanie do sądu oryginału wniosku i załączników
(jeden egzemplarz należy pozostawić dla siebie).
Termin złożenia wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu
lub odrzuceniu spadku (w ciągu sześciu miesięcy od dnia,
w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania).

TERMIN REALIZACJI
USŁUGI

➢

FORMA ODBIORU USŁUGI

➢ osobiście
➢ pocztą elektroniczną
➢ telefonicznie

WYMAGANE DOKUMENTY

nie dotyczy

Do wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu
spadku należy dołączyć:
➢ dowód opłaty od wniosku,
➢ odpis aktu zgonu spadkodawcy albo odpis prawomocnego
orzeczenia sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu,
➢ jeśli był sporządzony testament – oryginał testamentu
własnoręcznego lub wypis aktu notarialnego, albo protokół
z otwarcia testamentu,
➢ w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego – odpis
prawomocnego postanowienia sądu zezwalającego na taką
czynność oraz odpis aktu urodzenia małoletniego.
➢

OPŁATY

Opłata sądowa od wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu
lub odrzuceniu spadku wynosi 100 zł.
W przypadku gdy strona nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez
uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich
poniesienie narazi ją na taki uszczerbek, może ona złożyć wniosek
o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części.

PODSTAWA PRAWNA

AKTUALIZACJA/
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

➢
➢

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego,
➢ Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych.
Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku każdorazowej zmiany:
➢ zamieszczenie na stronie MS aktualnego formularza Karty
usługi,
➢ poinformowanie Kierownika BOI, a w przypadku jego braku –
Kierownika Oddziału Administracyjnego lub Samodzielnej
Sekcji Administracyjnej o dokonanej zmianie.
Kierownik BOI, a w przypadku jego braku – Kierownik Oddziału
Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji Administracyjnej:
➢ wydrukowanie ze strony MS aktualnego formularza Karty usługi
i zastąpienie nieaktualnej Karty usługi nowym arkuszem (dot.
wersji papierowej),
➢ naniesienie stosownej adnotacji w tabeli przeglądu i aktualizacji
kart usług oraz procedur świadczenia usług.
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INFORMACJE
DODATKOWE

ZAŁĄCZNIKI
(WZORY/FORMULARZE)

➢

Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu
spadku może zostać złożony także przed notariuszem.
Informacja dodatkowa dotycząca danej usługi udzielana jest w związku
z pytaniem Interesanta, pod warunkiem że nie stanowi ona porady
prawnej.
Załącznik nr 1 do Karty usługi – wzór Wniosku o odebranie
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich oraz środków krajowych

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich oraz środków krajowych

Załącznik nr 1 do Karty usługi: 33/K/UU/SR
INFORMACJA O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU

- WZÓR .................................................., dnia ..................................
(miejscowość i data)

Sąd Rejonowy w ……………………………………….
……. Wydział Cywilny
Wnioskodawca:
……………………………...………………..........................
(imię i nazwisko/nazwa)

……………………………...………………..........................
(adres zamieszkania)

……………………………...………………..........................
(PESEL lub NIP)

Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku*
Wnoszę o odebranie przed sądem oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu*
przeze mnie spadku po …………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zmarłym(ej) w dniu ……………………. r. w ………………………………………………...,
ostatnio zamieszkałego(ej) w…………………………………………………………………...
na podstawie ustawy/testamentu* i wyznaczenie w tym celu posiedzenia.
Do kręgu spadkobierców ustawowych/testamentowych* należą:
1. …………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko spadkobiercy oraz adres zamieszkania)

2. …………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko spadkobiercy oraz adres zamieszkania)

3. …………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko spadkobiercy oraz adres zamieszkania)

4. …………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko spadkobiercy oraz adres zamieszkania)

Posiadam dzieci …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko oraz wiek i adres – wypełnić tylko w przypadku odrzucenia spadku)
.
Nie jest mi wiadomo, by spadkodawca (pozostawił testament/z wiedzy posiadanej przeze
mnie wynika, że testament znajduje się ………………………………………………………)*
..........................................................
(własnoręczny podpis)
*

(niepotrzebne skreślić)

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

dowód opłaty od wniosku,
odpis aktu zgonu spadkodawcy albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o uznaniu za zmarłego lub
o stwierdzeniu zgonu,
oryginał testamentu własnoręcznego lub wypis aktu notarialnego, albo protokół z otwarcia testamentu
w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego odpis prawomocnego postanowienia sądu
zezwalającego na taką czynność oraz odpis aktu urodzenia małoletniego.
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