
Radzymin, dn. 1.06.2020r.  

Sąd Rejonowy  

w Wołominie 

Wydział I Cywilny 

 

Wnioskodawca: Jan Nowak 

                          Adres…. 

Uczestnicy: 1. Monika Nowak 

Adres… 

2. Lidia Zych 

Adres… 

 

Wniosek  

o dział spadku 

W imieniu własnym wnoszę o: 

I. Dokonanie działu spadku po zmarłym Henryku Nowak w ten sposób, aby spadkowe 

gospodarstwo rolne o pow. 3,25 ha położone w Radzyminie przyznać wnioskodawcy, a 

pozostałe przedmioty spadkowe, niewchodzące w skład gospodarstwa rolnego, podzielić 

między uczestników postępowania według projektu zgłoszonego na rozprawie; 

II. Zasądzenie od uczestników postępowania na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania 

według norm przepisanych.  

Uzasadnienie 

Spadkodawca Henryk Nowak ostatnio stale zamieszkały w Radzyminie, zmarł w Wołominie 

w dniu 1.1.2019r nie pozostawiając testamentu. Postanowieniem z 20 maja 2020r. Sąd 

Rejonowy Wołominie stwierdził, że spadek po zmarłym z mocy ustawy nabyły jego dzieci: 

Jan Nowak, Monika Nowak i Lidia Zych, każde po 1/3 części wraz z wchodzącym w skład 

spadku gospodarstwem rolnym.  

Dowód: odpis postanowienia z 20.05.2020r. 

Spis inwentarza po spadkodawcy nie był sporządzony.  

W skład spadku wchodzi nieruchomość o pow. 325 ha położone w Radzyminie, opisana w 

księdze wieczystej Nr KW 1WA1W/00012345/3 wraz z domem mieszkalnym i budynkami 

gospodarczymi stanowiąca gospodarstwo rolne. 

Dowód: odpis z księgi wieczystej  

Poza gospodarstwem rolnym spadkodawca pozostawił samochód osobowy marki Mercedes 



Nr rej. WWL 6360M, wkład oszczędnościowy w PKO – BP S.A. w kwocie ok. 80 000 zł.  

Dowód: kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, 

           wydruk z rachunku oszczędnościowego 

Z grona spadkobierców jedynie wnioskodawca daje najlepszą gwarancję należytego 

prowadzenia spadkowego gospodarstwa, gdyż posiada własne gospodarstwo rolne o pow. 3 

ha położone w Łąkach. Pozostali spadkobiercy nie są zainteresowani przyznaniem im tego 

składnika spadku. Ponadto wielkość gospodarstwa rolnego i jego charakter sprawiają, że nie 

może być ono podzielone w naturze.  

Pozostałe składniki spadku mogą być bez przeszkód podzielone między uczestników 

stosownie do ich ustaleń. 

Mając powyższe na uwadze, wniosek należy uznać za uzasadniony. 

Jan Nowak 

 

Załączniki: 

1) odpis postanowienia, 

2) odpis z księgi wieczystej, 

3) wydruk z rachunku oszczędnościowego, 

4) kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, 

5) dowód uiszczenia wpisu sądowego 

6) 2 odpisy wniosku i załączników. 

 


