Monachium, data 23.01.2021 r.
Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa
Wnioskodawcy:
1. Hanna Nowak, PESEL 77071701771, zam. Thalkirchner Str. 320/1, 80337 München,
Niemcy
2. Patryk Kowalski, zam. ul. Kościelna 12/181, 30-234 Kraków
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Opłata sądowa 100 zł
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Wniosek o zezwolenie
na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
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Na podstawie art. 101 § 3 kro w zw. z art. 11063 pkt 2 kpc w zw. z art. 569 § 1 kpc wnoszę
niniejszym o zezwolenie na odrzucenie w imieniu małoletniego Dawida Kowalskiego, ur.
12.09.2016 r., spadku po zmarłej w dniu 31.03.2020 r. babce macierzystej małoletniego Benedykcie
Nowak, ostatnio zamieszkałej w Woli Batorskiej, gmina Niepołomice.
Jednocześnie wnoszę o wydanie postanowienia na posiedzeniu niejawnym, a w przypadku
skierowania sprawy na rozprawę o przesłuchanie mnie jako wnioskodawcy przed konsulem
Rzeczpospolitej Polskiej w Monachium.
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Uzasadnienie
Małoletni Dawid Kowalski, ur. ur. 12.09.2016 r., jest moim synem. Babka macierzysta
mojego dziecka Benedykta Nowak zmarła w dniu 31.03.2020 r. Jej ostatnim miejscem
zamieszkania była Wola Batorska w gminie Niepołomice.
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Benedykta Nowak nie pozostawiła testamentu. Zmarła będąc wdową. Miała czworo dzieci
branych pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi w pierwszej kolejności. Jednym ze spadkobierców
ustawowych branych pod uwagę w pierwszej kolejności byłam ja.
Dowód:
1. Odpis aktu zgonu Benedykty Nowak

O śmierci mojej matki Benedykty Nowak dowiedziałam się w dniu 13.10.2020 r.
z korespondencji z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku doręczonego mi przez sąd spadku. W
dniu 20.12.2020 r. (data nadania) złożyłam w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, w toku
postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po Benedykcie Nowak, sygn. akt I Ns 123/20,
pisemne oświadczenie o odrzuceniu przeze mnie spadku po mojej matce Benedykcie Nowak.
Podpis pod moim pisemnym oświadczeniem został poświadczony w dniu 14.12.2020 r. przez
Konsula RP w Monachium.
Dowód:

2. Oświadczenie o odrzuceniu spadku w aktach Sądu Rejonowego w Wieliczce, sygn. akt I Ns 123/20
(oświadczam, że oświadczenie złożyłam 1 egzemplarzu i ten jedyny egzemplarz jest w ww. aktach
sądowych i nie dysponuję kopią)

W związku z odrzuceniem przeze mnie spadku po Benedykcie Nowak małoletni Dawid
Kowalski jest brany pod uwagę jako spadkobierca ustawowy swojej babki Benedykty Nowak.
Jako matka małoletniego Dawida Nowaka chcę w jego imieniu złożyć oświadczenie
o odrzuceniu spadku po Benedykcie Nowak. Stosownie do art. 101 § 3 kro na taką czynność muszę
mieć zgodę sądu opiekuńczego.
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W skład spadku wchodzi udział w nieruchomości położonej w Woli Batorskiej. Benedykta
Nowak była współwłaścicielem tej nieruchomości razem z jej zmarłym mężem Gustaw Nowak.
Spadek po Gustawie Nowaku nabyli: Benedykta Nowak jako żona w 1/4 udziału oraz czworo dzieci
po 3/16 każde. W skład spadku po Benedykcie Nowak wchodzi zatem udział 5/8 w
nieruchomości.
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Spadkobiercami ustawowymi Benedykty Nowak jest, jak wskazano powyżej, czworo jej
dzieci. Z moich wiadomości wynika, że spadek po Benedykcie Nowak prócz mnie odrzuciło moje
rodzeństwo.
Dowód:
3. Odpis księgi wieczystej
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Wartość nieruchomości, w której udziały wchodzą w skład spadku po Benedykcie Nowak
jest bardzo niewielka. Ta wartość wynosi ok. 30.000 zł. Wartość udziału 5/8 jaki przypadał
Bendykcie Nowak to 18.750 zł.
Nieruchomość zabudowana jest ponad stuletnim domem, który jest w złym stanie technicznym.
W skład spadku wchodzi lokal mieszkalny w tym budynku. Ściana zewnętrzna budynku jest
pęknięta. Konieczny jest niezwłoczny generalny remont ściany zewnętrznej – inaczej budynek
może grozić zawaleniem.
Dach pokryty jest eternitem. Stolarka okienna i drzwiowa w budynku jest bardzo stara – zapewne
nie była wymieniana od wybudowania budynku. Również instalacje wewnętrzne – elektryczna,
wodna są bardzo stare i wymagają remontu. Budynek nadaje się do kapitalnego remontu.
Konieczne remonty wiążą się z bardzo wysokimi nakładami. Jak wskazano powyżej
konieczny jest pilny remont ściany zewnętrznej budynku, wymiana dachu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej a także instalacji wewnętrznych.
Dom zajęty jest przez jednego ze współwłaścicieli Michała Kwiatkowskiego – brata zmarłej
Benedykty Nowak. Osoba ta jest uzależniona od alkoholu. Nie pracuje. Ma długi w wysokości
ok. 60.000 zł. Mimo, że korzysta z nieruchomości nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat, nie czyni
na nieruchomość żadnych nakładów. Z uwagi na uzależnienie od alkoholu porozumienie z nim nie
jest możliwe.
Dowód:
4. Wysłuchanie stron
5. Wycena rzeczoznawcy z dnia 13.03.2019 r.

W skład spadku po Benedykcie Nowak wchodzą także pasywa. Babcia małoletniego
odziedziczyła po swoim bracie Tadeuszu Kwiatkowskim. Brat babci małoletniego prowadził
hulaszczy tryb życia przez co utracił swój własny dom. Zobowiązania Benedykty Nowak
wchodzące w skład spadku wynoszą ok. 130.000 zł a zatem znacznie przekraczają aktywa spadku.

Dowód:
6. Pismo wierzyciela z dnia 19.08.2020 r.
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Okoliczności sprawy wskazują, że przyjęcie przez małoletniego Dawida Kowalskiego
spadku, nawet z dobrodziejstwem inwentarza nie byłoby zgodne z interesem małoletniego. Z uwagi
na niewielką wartość nieruchomości wchodzącej w skład spadku, która stanowi jedyny składnik
aktywów spadku, a także z uwagi na wysokie długi spadkowe przyjęcie przez małoletniego spadku
byłoby niekorzystne.
Małoletni Dawid Kowalski urodził się w Niemczech i tu jest jego stałe miejsce
zamieszkania. Ja przebywam w Niemczech od 1999 r. Dziecko de facto nie ma żadnych związków
z Polską.
Z uwagi na zamieszkiwanie poza Polską zarządzanie spadkiem i nieruchomością (udziałem
w nieruchomości) należącą do mojego syna byłoby co najmniej utrudnione.
Przyjęcie spadku wiązałoby się z koniecznością udziału w sprawach związanych ze spadkiem –
stwierdzenie nabycia spadku czy ewentualny dział spadku.
Z uwagi na długi spadkowe koniecznym byłaby aktywność w sprawach i reprezentowanie syna
w sprawach o zapłatę czy przed organami egzekucyjnymi w związku z prowadzonymi
ewentualnymi postępowaniami egzekucyjnymi. Reprezentacja dziecka w tych sprawach byłaby
kosztowna z uwagi na konieczność przyjazdu do Polski lub skorzystania z pomocy profesjonalnego
pełnomocnika.
Z uwagi na zamieszkiwanie poza Polską istnieje bardzo prawdopodobna możliwość, że o toczących
się postępowaniach związanych z długami spadkowymi czy w związku z posiadaniem udziału
w nieruchomości, nie miałabym wiedzy jako matka małoletniego. Nieobecność w kraju
i nieuczestniczenie w sprawie (ewentualna reprezentacja przez kuratora dla nieznanego z miejsca
pobytu) mogłoby spowodować dla mojego syna wiele komplikacji. Istnieje możliwość, iż mimo
potencjalnej możliwości podniesienia zarzutów przeciwko dochodzeniu długów (np.
przedawnienie) takie zarzuty z uwagi na nieobecność w Polsce nie byłyby zgłoszone.
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Małoletni nie posiada żadnego majątku, który mógłby przeznaczyć na niezbędne remonty
nieruchomości. Jak wskazano powyżej koszt niezbędnych remontów, z uwagi na ich zakres byłby
bardzo wysoki.
Z uwagi na to, że nieruchomość jest zajęta przez jednego ze współwłaścicieli nie ma
możliwości odpłatnego oddania do używania tej nieruchomości osobie trzeciej. Nawet jeżeli
nieruchomość nie byłaby przez nikogo wykorzystywana możliwość jej wynajęcia byłaby tylko
hipotetyczna z uwagi na brak chętnych na wynajęcie takiej nieruchomości.
Ewentualna sprzedaż udziału w nieruchomości (lub całej nieruchomości w porozumieniu
z pozostałymi współwłaścicielami) byłaby bardzo trudna, z uwagi na to, że niewielu jest chętnych
na zakup udziału w nieruchomości, stan domu na działce oraz to, że nieruchomość zostaje w
posiadaniu innej osoby.
Biorąc pod uwagę wartość nieruchomości i wysokość długów spadkowych (które mogą być
wyższe niż obecnie wiadomo) jest oczywistym, że odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
Dawida NAZWISKO będzie działaniem zgodnym z jego interesem i jego dobrem.
Zgodnie z art. 11063 kpc, do jurysdykcji krajowej należą sprawy z zakresu stosunków
między rodzicami a dziećmi, jeżeli:
1) dziecko, którego sprawa dotyczy, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) wnioskodawca i dziecko, którego sprawa dotyczy, są obywatelami polskimi.

Zarówno ja, jak i dziecko a także jego ojciec jesteśmy obywatelami Polski. Niniejsza sprawa
należy zatem do jurysdykcji sądu polskiego.
W myśl art. 569 § 1 kpc, właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania
osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania - sąd opiekuńczy miejsca
jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy - właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.
Jako, że ja i dziecko mamy miejsce zamieszkania poza Polską – w Niemczech, właściwym
polskim sądem do rozpatrzenia niniejszej sprawy jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie.
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Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.
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Załączniki:
1. Odpis pisma
2. Dowód uiszczenia opłaty sądowej 100 zł
3. Odpis aktu zgonu Benedykty Nowak
4. Odpis księgi wieczystej
5. Wycena rzeczoznawcy z dnia 13.03.2019 r.
6. Pismo wierzyciela z dnia 19.08.2020 r.

