Wzór wniosku o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków niezłożenia oświadczenia spadkowego
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Wnioskodawcy:
1. Katarzyna Nowak, zam. ul. Pucka 12/187, 30-351Kraków
2. Piotr Nowak, zam. ul. Pucka 12/187, 30-351 Kraków
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Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Nowej Huty
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Wydział I Cywilny
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Kraków, dnia 6 września 2010 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE I ZATWIERDZENIE OŚWIADCZENIA O UCHYLENIU
SIĘ OD SKUTKÓW NIEZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU SPADKU Z
DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA

II.

Na podstawie art. 1019 § 2 KC, wnosimy o przyjęcie od nas i zatwierdzenie
oświadczeń o uchyleniu się od skutków niezłożenia oświadczenia o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza po naszym ojcu Wiesławie Nowaku
zmarłym w dniu 1 września 2009 r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałym w
Krakowie przy ul. Kaszubskiej 187/12
Jednocześnie wnosimy o przyjęcie od nas oświadczeń o nabyciu spadku po
naszym ojcu Wiesławie Nowaku z dobrodziejstwem inwentarza
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I.

Uzasadnienie
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Jesteśmy dziećmi Wiesława Nowaka, który zmarł w dniu 1 września 2009 r. w
Krakowie. Nasz ojciec ostatnio zamieszkiwał w Krakowie przy ul. Puckiej Kaszubskiej
187/12.

w.

Jesteśmy spadkobiercami ustawowymi Wiesława Nowaka wraz z jego żoną, a naszą
matką Angeliką Nowak. Ojciec nie pozostawił testamentu.
Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Nowaku nie było
przeprowadzone. Podobnie nie zostało wydane notarialne poświadczenie dziedziczenia.
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Po śmierci naszego ojca nie składaliśmy oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu
spadku po naszym ojcu. W związku z powyższym przyjęliśmy spadek po ojcu wprost z
chwilą upływu 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o tytule naszego powołania (o śmierci
ojca dowiedzieliśmy się w dniu jego śmierci).
W początku lipca 2010 r. doręczono ma pisma z dwóch banków oraz firmy
windykacyjnej, w których wzywa się spadkobierców Wiesława Nowaka (tak wskazano
adresatów przesyłek) do zapłaty łącznej kwoty 40.000 zł zobowiązań wynikających z
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zawartych przez naszego ojca umów kredytowych, a które to umowy zostały wypowiedziane
ze względu na niewywiązywanie się przez ojca z tych umów.
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O powyższych zobowiązaniach i długach spadkowych nic nie wiedzieliśmy.
Gdybyśmy mieli wiadomości o długach spadkowych z pewnością złożylibyśmy oświadczenia
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

Wniosek o uchylenie się od skutków nie złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza składamy niezwłocznie po dowiedzeniu się o tych długach.
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Podkreślimy, że nasz ojciec nie mieszkał z nami. Nigdy w rozmowach nie wspominał
o długach czy też o egzekucji komorniczej. Kontakty z ojcem nie były często – ok. raz na pół
roku.
Ojciec pozostawał z naszą matką Angeliką Nowak w separacji faktycznej. Mama nie
mówiła nam o problemach ojca, zresztą nie wiedziała nic o jakichkolwiek zobowiązaniach
zaciągniętych przez naszego ojca, a swojego męża.

aw
o-p

Po śmierci ojca i jego pogrzebie wraz z matką uporządkowaliśmy dokumenty należące
do naszego ojca. W czasie porządkowania dokumentów, w czasie późniejszym nie
natknęliśmy się na żaden dokument, który mógłby nawet w sposób pośredni wskazywać, iż
ojciec miał długi, które weszły w skład spadku.
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Wobec powyższego wnosimy jak na wstępie.
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załączniki: pisma z banków i firmy windykacyjnej
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