05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 22

Szanowni Państwo, niniejszy projekt pisma udostępniamy celem wykorzystania, zaznaczając
jednocześnie, iż jest to jedynie przykładowy wzór, na którym możecie Państwo bazować
sporządzając własne pismo procesowe, wniosek czy pozew. Wymienione załączniki nie zawsze będą
wystarczające do rozstrzygnięcia danej sprawy, co będzie skutkowało wezwaniem do ich
uzupełnienia. Weryfikacji Państwa dokumentów dokonuje Sędzia Referent, który określi ewentualne
braki formalne.
……………………, dnia………..........
Wnioskodawca:
……………..………….…………………………….................
(imię i nazwisko)
zam. ………………………..……………………….................
(adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL)
Uczestnicy postępowania:
1) ………………………………….………..……….................
(imię i nazwisko)
zam. ……………..………………………...............................
(adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL)
2) ………………………………….………..……….................
(imię i nazwisko)
zam. ……………..………………………...............................
(adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL)

SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE
I WYDZIAŁ CYWILNY
WNIOSEK O OTWARCIE I OGŁOSZENIE TESTAMENTU
Wnoszę o otwarcie i ogłoszenie testamentu

z dnia .............................................,

sporządzonego w

………………………………………… przez spadkodawcę ..........................................................., zmarłego
dnia ……………………………..……………………,

do chwili śmierci stale mieszkającego w

……………………………..………………………………………………………………………………

………………………………….

w którym to testamencie spadkodawca

do spadku powołał

następujących spadkobierców:……………………………………………………………………………..
………................................................................................................................................................................................
Spadkobiercami ustawowymi w/w spadkodawcy są następujące osoby:…………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………
.......................................................
(czytelnie imię i nazwisko)
Załączniki:
1. Odpis wniosku wraz z załącznikami (ilość odpisów wniosku z załącznikami winna być zgodna z ilością
uczestników postępowania);
2. Skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy;
3. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku oraz spadkobierców ustawowych
…….. – sztuk (akty urodzenia mężczyzn, akty małżeństwa kobiet zamężnych, akty zgonu spadkobierców, którzy nie
żyją);
4. Oryginał testamentu.
Dodatkowe informacje:
1. Wniosek jest wolny od opłat;
2. Po zakończeniu sprawy prawomocnym postanowieniem, strona postępowania może ubiegać się o zwrot
odpisów aktów USC (poza aktem zgonu spadkodawcy) uiszczając opłatę 20 zł za każde rozpoczęte 20
stron kopii wykonanej i pozostawionej w aktach sprawy z odpisów aktów USC.;
3. W celu ułatwienia kontaktu między Sądem a stronami postępowania, można podać swój numer telefonu
oraz adres e-mailowy;
4. Wniosek można złożyć:
 za pośrednictwem poczty;
 w Biurze Podawczym na parterze
w poniedziałek w godzinach od 8.30 do 16.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8.10 do 15.35
przerwa w godzinach 12.30-12.55:
 w celu potwierdzenia przyjęcia wniosku przez pracownika Biura Podawczego, należy
przedstawić dodatkowy egzemplarz składanego dokumentu;
 pracownik Biura Podawczego nie wykonuje kserokopii składanych dokumentów;
 pracownik Biura Podawczego nie dyktuje treści pism, wniosków czy pozwów kierowanych do
Sądu.
5. Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Wniesienie wniosku o otwarcie i
ogłoszenie testamentu to czynność, od której nie uiszcza się opłaty sądowej. Aby sąd rozpoznał
wniosek (otworzył i ogłosił testament), musi mieć dowód śmierci spadkodawcy w postaci aktu zgonu.
Gdy złożonych zostało kilka testamentów jednego spadkodawcy, otwiera się i ogłasza wszystkie, a na
każdym z nich czyni się wzmiankę o innych. Podstawą prawną wniosku jest art. 646 § 1 k.p.c., który
mówi, że osoba posiadająca testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o
śmierci spadkodawcy;
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Szanowni Państwo, niniejszy projekt pisma udostępniamy celem wykorzystania, zaznaczając
jednocześnie, iż jest to jedynie przykładowy wzór, na którym możecie Państwo bazować
sporządzając własne pismo procesowe, wniosek czy pozew. Wymienione załączniki nie zawsze będą
wystarczające do rozstrzygnięcia danej sprawy, co będzie skutkowało wezwaniem do ich
uzupełnienia. Weryfikacji Państwa dokumentów dokonuje Sędzia Referent, który określi ewentualne
braki formalne.
6. Jako uczestników postępowania należy wskazać zarówno spadkobierców wymienionych w testamencie,
jak i tych którzy dziedziczyliby na podstawie ustawy, tj.: Art. 931 § 1 kc , stanowi, że w pierwszej
kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek (…); § 2. Jeżeli
dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada
jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.
Art. 932 § 1 kc - w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i
rodzice. (…) § 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy,
który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. § 5. Jeżeli
którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział
spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (…); Art. 934 § 1 kc - w braku zstępnych,
małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom
spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. § 2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie
dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział
tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.
§ 3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by
mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych; Art. 9341 kc - w braku małżonka
spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych
tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku;
Art. 935 kc - braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy,
powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w
Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało
się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

