
Wodzisław Śląski, dnia 6.06.2013 roku 

Sądu Rejonowego 

w Wodzisławiu Śląskim 

I Wydział Cywilny 

ul. Sądowa 3 

44-300 Wodzisław Śląski
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Składająca: Hanna Kowalska, zam. ul. Wodzisławska 1, 44-200 Rybnik  

Oświadczenie 

o prostym przyjęciu spadku/ 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku
2
 

1. Spadkodawcą jest Anna Nowak, zmarła w dniu 15.8.2012 r. w Wodzisławiu Śląskim, 

ostatnio zamieszkałej: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wiosenna 1. 

2. Powołanie mnie do spadku nastąpiło na mocy testamentu sporządzonego przez 

spadkodawcę w dniu 23 maja 2012 r. Testament ten znajduje się moim posiadaniu. 

3. Niniejszym oświadczam, że spadek po Annie Nowak, zmarłej w dniu 15.8.2012 r. w 

Wodzisławiu Śląskim, ostatnio zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim, przyjmuję 

wprost/ odrzucam. 

4. Do kręgu spadkobierców ustawowych, oprócz mnie, jako córki spadkodawcy, należy 

jej syn: 

   Jerzy Nowak, zam. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Rybnickiej 1234 

5. Według mojej wiedzy spadkodawczyni nie sporządziła innych testamentów.
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 Hanna Nowak 

(urzędowe poświadczenie podpisu) 

Załącznik: 

1. odpis skrócony aktu zgonu. 

2. opłata sądowa 50 zł (uiszczona w znakach sądowych)
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1
 W tej kwestii właściwy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania spadkobiercy- 

składającego oświadczenie, jednak można taką czynność dokonać także przed notariuszem. 

W przypadku pobytu za granicami kraju oświadczenie o nabyciu lub odrzuceniu spadku 

składa się przed konsulem RP, który ma podobne uprawnienia jak notariusz. 

2
 Oświadczenie takie składa się w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o 

tytule swojego powołania. W ten sposób spadkobierca może przyjąć spadek wprost, 

przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić spadek. W przypadku nie 

złożenia oświadczenia, spadkobierca przyjmuje go wprost, chyba że jest to osoba nie mająca 

zdolności do czynności prawnych albo wobec której istnieją podstawy do 

ubezwłasnowolnienia, wówczas brak oświadczenia  jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza. 

3
 Należy wymienić wszystkie testamenty, nawet jeżeli spadkobierca jest przeświadczony o 

ich nieważności. Ponadto trzeba określić treść tych testamentów. 

4
 Od oświadczenia tego pobiera się stała opłatę 50 zł (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

Najłatwiej uiścić ją w znakach sądowych dostępnych w kasie sądu. Można również ustalić 

numer rachunku bankowego właściwego sądu, dokonać wpłaty na ten rachunek, a we 

wniosku załączyć potwierdzenie transakcji) 


