
Radom, 14.05.2019r. 

Do 
Sądu Rejonowego w Skierniewicach 

w Skierniewicach 
Wydział I Cywilny 

 
 
Wnioskodawca:   
Joanna Krupka  
ul. Mickiewicza 11/30  
26-600 Radom 
PESEL: 76093112645 

 

WNIOSEK 
o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia 

o odrzuceniu spadku i o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku z wnioskiem o 
przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uchylenie się od skutków prawnych 

niezłożenia oświadczenia 

W imieniu własnym wnoszę o: 
1. przyjęcie oświadczenia, że wnioskodawca uchyla się od skutków prawnych 

niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po swoim wuju Andrzeju 
Zbigniewie Bąk zmarłym 11 sierpnia 2015 r. w Skierniewicach,  

2. zatwierdzenie przez Sąd oświadczenia wskazanego w pkt 1, 
3. przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez wnioskodawcę po zmarłym 11 

sierpnia 2015 r. w Skierniewicach w drodze pomocy sądowej przed Sądem 
Rejonowym w Radomiu, ze względu na zamieszkiwanie wnioskodawczyni w 
Radomiu i znacznej odległość do Skierniewic, 

4. dołączenie akt sprawy I Ns 105/17 toczącej się przed Sądem Rejonowym w 
Skierniewicach i dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z postanowienia 
stwierdzającego nabycie spadku, protokołu rozprawy oraz informacji o próbie 
doręczenia mi zawiadomienia o terminie, 

5.  dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania wnioskodawczyni na 
okoliczność niezawinionego nieodebrania zawiadomienia o terminie, braku wiedzy o 
śmierci zmarłego Andrzeja Zbigniewa Maszynkiewicz,  

UZASADNIENIE 

Zmarły był bratem mojej matki Hanny Soleckiej. Ze zmarłym nie utrzymywałem żadnego 
kontaktu. Dopiero z pisma doręczonego mi w dniu 14 maja 2019 r. dowiedziałam się, że 
została przeprowadzona sprawa spadkowa po zmarłym, w którym Sąd Rejonowy w 
Skierniewicach stwierdził nabycie spadku na rzecz wnioskodawcy oraz mojego brata 
Przemysława Soleckiego w udziałach po ½. Wobec tego dopiero z dniem tym – 14 maja 2019 
r. dowiedziałam się o śmierci zmarłego Andrzeja Zbigniewa Bąk. Nie składałam żadnego 
oświadczenia w tym przedmiocie 

Dowód: protokół z rozprawy z dnia 7 grudnia 2018 r. przed SR Skierniewice I Ns 101/17, 
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku znajdujące się w ww aktach, 



 
Wnioskodawczyni tzn ja nie maiłam wiedzy na temat długów, jakie miał zmarły wuj. 

Komornik wszczął wobec mnie egzekucję i zajął rachunek bankowy.  
 
Oczywistym jest zatem, że wnioskodawca nie wiedziała i nie mogła wiedzieć, że upłynął 

termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, bowiem nie przypuszczał nawet, że 
spadkodawca zmarł i w skład tego spadku wchodzić mogą jakiekolwiek długi spadkowe. Nikt 
z rodziny nie powiadomił mnie o tym, że wujek zmarł i  pozostawił po swojej śmierci długi, 
zresztą rodzeństwo wnioskodawcy też nie miało żadnej wiedzy na ten temat. Żaden również z 
wierzycieli zmarłego nie kontaktował się z wnioskodawcą i nie informował go o istniejącym 
zadłużeniu, ani też nie żądał jego spłaty bezpośrednio przez wnioskodawcę. Mając te względy 
na uwadze stwierdzić należy, że niezłożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o odrzuceniu 
spadku w ustawowym terminie było wynikiem istotnego błędu, stwarzającego przekonanie, 
że gdybym wiedziała o wszystkich okolicznościach sprawy, złożyłabym rzeczone 
oświadczenie. 

Dowód: przesłuchanie wnioskodawczyni, 
  
Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uchylenie się od skutków 

prawnych niezłożenia oświadczenia uzasadniony jest okolicznościami, gdyż do czerwca 2018 
r. przebywałam za granicą i nie mogłam odbierać żadnej korespondencji. Nie jest mi 
wiadome, czy Wysoki Sąd doręczył mi zastępczo zawiadomienie o rozprawie z 7 grudnia 
2018 r., jednak faktycznie nic takiego nie otrzymałam. Tą okoliczność potwierdzi zwrotka 
znajdująca się zapewne w aktach sprawy I Ns 101/17 . Nie mam również wiedzy na temat, 
czy syn zmarłego – Jarosław Bąk złożył oświadczenie w przedmiocie przyjęcia lub 
odrzucenia spadku po zmarłym, gdyż nie utrzymujemy kontaktu, a przecież to on powinien 
nabywać po zmarłym spadek.  

 
 

Załączniki: 
- 40 zł opłata sądowa od wniosku 
- 55 zł opłata od oświadczenia o odrzuceniu spadku 
- 2 odpisy wniosku wraz z załącznikami 


