
Gdańsk, dnia 20 Sierpnia 2017 r.

Krystyna Biała

ul. Armii Krajowej 3

80-143 Gdańsk

Sz. P.

Janina Nowak

ul. Grunwaldzka 1 

80-236 Gdańsk

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając  w  imieniu  własnym,  wzywam  Panią,  jako  spadkobiercę  po  zmarłym  Lechu

Białym-  moim  mężu,  do  zapłaty  kwoty  53 000  zł  (słownie:  pięćdziesiąt  trzy  tysiące  złotych

00/100) tytułem zachowku, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego

wezwania na niżej wskazany numer rachunku bankowego:

Bank S.A. 55 1234 1234 3456 4567

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział XIII

Cywilny z dnia 5 lutego 2017 r., sygn. akt: XIII Ns 1260/16, nabyła Pani, na podstawie testamentu

ustnego, w całości spadek po zmarłym dnia 13 kwietnia 2014 r. Lechu Białym– moim mężu.

Zgodnie  z  dyspozycją   art.  991  §  1  ustawy z  dnia  23  kwietnia  1964 r.  Kodeks  cywilny

zstępnym,  małżonkowi  oraz  rodzicom spadkodawcy,  którzy  byliby  powołani  do  spadku  z  ustawy,

należą  się,  jeżeli  uprawniony  jest  trwale  niezdolny  do  pracy  albo  jeżeli  zstępny  uprawniony  jest

małoletni  -  dwie  trzecie  wartości  udziału  spadkowego,  który  by  mu przypadał  przy  dziedziczeniu

ustawowym,  w  innych  zaś  wypadkach  -  połowa  wartości  tego  udziału  (zachowek).  Do  kręgu

spadkobierców ustawowych, po zmarłym, a tym samym osób którym przysługuje zachowek należę ja

oraz córka zmarłego, Barbara Grot. 

Natomiast w skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Nizinnej 70/9,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G

00114320/9  o  wartości  200 000,00  zł  (słownie:  dwieście  tysięcy  złotych  00/100)  oraz  samochód

osobowy Opel  Astra G rocznik 2004 o wartości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych

00/100. 



Mając  powyższe  na  uwadze  wskazuje,  że  przypadający  na  mnie  udział  w  przypadku

dziedziczenia ustawowego wynosiłby ½ tj. 106 000, 00 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych 00/100).

Natomiast  zgodnie  z  powyżej  powołanym przepisem Kodeksu cywilnego wysokość  należnego mi

zachowku wynosi 53 000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), (212 000 zł x ½ =

106 000 zł, 106 000 zł x ½ = 53 000 zł)

Uchybienie  wyżej  wskazanemu  terminowi  do  uiszczenia  należnej  kwoty  skutkowało

będzie wystąpieniem przeze mnie na drogę postępowania sądowego, z pozwem o zapłatę kwoty

głównej  wraz  z  odsetkami  z  tytułu  opóźnienia  oraz  kosztami  procesu,  w  tym  kosztami

zastępstwa procesowego, co znacznie zwiększy wartość dochodzonego roszczenia.

Z poważaniem, 

Krystyna Biała
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