
Luzino dnia 3 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Wejherowie

Wydział I Cywilny 

ul. Reformatów 9 

84-200 Wejherowo

Wnioskodawca: Monika Kowalska

zam. ul. Krótka 13

84-242 Luzino

PESEL: 56110710828

Uczestnicy: Marek  Kowalski

zam. ul. Wąska  8/11

84-200 Wejherowo

Jolanta Gorzka

zam. ul. Plażowa 112/14

80-868 Gdańsk

WNIOSEK O 

OTWARCIE I OGŁOSZENIE TESTAMENTU 

WRAZ Z WNIOSKIEM O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Działając w imieniu własnym, wnoszę o :

1. otwarcie i ogłoszenie testamentu spadkodawcy Janusza Kowalskiego, zmarłego w dniu 1 lutego

2017 r. w Luzinie, ostatnio zamieszkałego w Luzinie, sporządzonego w dniu 7 czerwca 2009 r., w

którym  to  testamencie  do  całości  spadku  została  powołana  wnioskodawczyni  tj.  Monika

Kowalska;

2. stwierdzenie, że spadek po zmarłym Januszu Kowalskim, zmarłym w dniu 1 lutego 2017 r. w

Luzinie,  ostatnio  zamieszkałym  w  Luzinie,  nabyła  w  całości  wnioskodawczyni  tj.  Monika

Kowalska, dziedzicząca na podstawie testamentu. 



UZASADNIENIE

Spadkodawca  Janusz  Kowalski,  zmarły  w  dniu  1  lutego  2017  r.  w  Luzinie,  ostatnio

zamieszkiwał w Luzinie. W chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim z wnioskodawcą tj.

Monika Kowalską.  

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu

Spadkodawca pozostawił po sobie testament sporządzony w dniu 7 czerwca 2009 r., na mocy

którego do spadku został powołany w całości wnioskodawca tj. Monika Kowalska.

Dowód: testament z dnia 7 czerwca 2009 r. 

Do kręgu spadkobierców ustawowych wchodzą wnioskodawczyni tj. Monika Kowalska jako

żona zmarłego oraz uczestnicy niniejszego postępowania tj. Marek Kowalski i Jolanta Gorzka, jako

dzieci zmarłego. 

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia Marka Kowalskiego;

odpis skrócony aktu małżeństwa Jolanty Gorzkiej.

Ponadto wg wiedzy wnioskodawcy, w skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

Monika Kowalska

Załączniki:

1. dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w wysokości 50 zł,

2. 2 odpisy wniosku wraz z załącznikami,

3. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

4. testament,

5. odpis skrócony aktu urodzenia Marka Kowalskiego,

6. odpis aktu małżeństwa Jolanty Gorzkiej,


