Chrzanów, dnia 30 marca 2016 r.
Sąd Rejonowy
Wydział I Cywilny
Al. Henryka 23
32 – 500 Chrzanów [1]

Wnioskodawca:

Zenobia Piątek, zam. ul. Krakowska 65, 32 – 500 Chrzanów, PESEL: 81042632658,

Uczestnicy:

1) Klarysa Piątek, zam. ul. Słoneczna 56, 31 – 800 Jaworzno
2) Eugeniusz Kartofel, zam. ul. Partyzantów 33, 40 – 159 Katowice
3) Jaromir Welc, zam. ul. Lelków 5, 40 – 265 Katowice

Wartość przedmiotu wniosku: 30 000 zł
Wniosek o dział spadku
W imieniu własnym wnoszę o:
1. ustalenie, że w skład spadku po zmarłym Maksencjuszu Piątek wchodzą:
a. fortepian marki Calissia o wartości 15 000 zł,
b. zestaw kina domowego marki Sony o wartości 15 000 zł.
2. przyznanie wymienionych w pkt 1 składników majątkowych na wyłączną własność:
a. fortepianu marki Calissia Klarysie Piątek z obowiązkiem spłaty,
b. zestawu kina domowego marki Sony Eugeniuszowi Kartofel z obowiązkiem spłaty.
3. zasądzenie:
a. od uczestniczki Klarysy Piątek kwoty 7 500 zł na rzecz wnioskodawczyni do dnia 30
czerwca 2017 r.,
b. od uczestnika Eugeniusza Kartofel kwoty 7 500 zł na rzecz uczestnika Jaromira Welc do
dnia 30 czerwca 2017 r. [2]
Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony podjęły próbę mediacji, na dowód czego
przedkładam protokół z przebiegu mediacji. Postępowanie mediacyjne nie mogło dojść do skutku, ponieważ
uczestnik Eugeniusz Kartofel nie stawił się na wyznaczony termin, niemniej przed złożeniem niniejszego
wniosku telefonicznie wyraził zgodę na dział spadku wskazany powyżej. [3]
Uzasadnienie
W dniu 30 grudnia 2014 r. zmarł Maksencjusz Piątek, dziadek wnioskodawczyni i uczestników.
Maksencjusz Piątek pozostawił testament, w którym ustanowił wnioskodawczynię i uczestników swoimi
spadkobiercami w częściach równych. Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu nastąpiło w
Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2016 r. sygn. akt I Ns 258/16. [4]
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Dowody:
1) postanowienie tut. Sądu z dnia 15 stycznia 2016 r. sygn. akt I Ns 258/16,
2) odpis skrócony aktu zgonu Maksencjusza Piątek,
3) testament sporządzony przez Maksencjusza Piątek w dniu 14 marca 2012 r.
Wnioskodawczyni i uczestnicy są jedynymi spadkobiercami Maksencjusza Piątek. Podany na
wstępie skład spadku jest wyczerpujący. Żaden ze spadkobierców nie korzystał dotychczas z przedmiotów
wchodzących w skład majątku spadkowego. Sposób podziału spadku jest wynikiem zgodnej woli
wnioskodawczyni i uczestników. [5]
Dowód: przesłuchanie wnioskodawczyni i uczestników na okoliczność zgodnej woli dokonania
działu spadku.
Powyższe okoliczności są niesporne między stronami, stąd wniosek w pełni zasługuje na
uwzględnienie. [6]
Zenobia Piątek [7]
Załączniki:
1) trzy odpisy wniosku,
2) dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 300 zł,
3) protokół z przebiegu mediacji,
4) odpis skrócony aktu zgonu Maksencjusza Piątek,
5) postanowienie Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dni,a 15 stycznia 2016 r. sygn. akt I Ns 258/16,
6) testament sporządzony przez Maksencjusza Piątek w dniu 14 marca 2012 r.

Objaśnienia:
[1] Sądem wyłącznie właściwym jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego
miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy
lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st.
Warszawy. (art. 628 k.p.c.)
[2] We wniosku o dział spadku chodzi o ustalenie co wchodzi w skład spadku po zmarłym i o ustalenie w
jaki sposób spadkobiercy dzielą się spadkiem. Innymi słowy, chodzi o przydzielenie konkretnym osobom
(lub jednej osobie) konkretnych przedmiotów ze spadku z ewentualnym obowiązkiem spłaty pozostałych.
[3] Zgodnie z art. 511 § 1 k.p.c. wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić zadość przepisom o
pozwie, z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie, zaś art. 187 § 1
pkt 3 k.p.c. stanowi, że pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać
informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w
przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
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[4] Co do zasady przed wniesieniem o dział spadku powinno być przeprowadzone postępowanie spadkowe,
a we wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 680 § 1
k.p.c.), niemniej jeśli postępowania spadkowego jeszcze nie przeprowadzono postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego.
[5] Współspadkobiercy powinni wyjaśnić sądowi, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak
również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze
współspadkobierców ma otrzymać ze spadku (art. 682 k.p.c.).
[6] Należy mieć na uwadze, że jeśli wniosek jest zgodny, to opłata jest niższa i wynosi 300 zł. Jeśli natomiast
spadkobiercy nie są zgodni w zakresie tego jak się podzielić spadkiem opłata wynosi 500 zł. Jeśli zachodzi
konieczność zniesienia współwłasności nieruchomości bądź rzeczy opłata wynosi 1000 zł, a jeśli projekt
zniesienia współwłasności jest zgodny - 600 zł.
[7] Pismo procesowe powinno zawierać podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
Podpis powinien być własnoręczny, odtworzony mechanicznie na piśmie procesowym wzór podpisu nie
spełnia wymogu przewidzianemu w art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c. Zgodnie z art. 126 § 5 k.p.c. pismo procesowe
wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Po dniu 1 lipca
2016 r. pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
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