
 

 

 [miejscowość], dnia …....................................   

                                                                           

Sąd Rejonowy w ……………. 

Wydział …... Rodzinny i Nieletnich 

ul. ……………………………. 

……………………………….. 

Wnioskodawca (rodzic 1): 

 

 ……………………………......................………  

(Imię, nazwisko, PESEL) 
 

…………………………….......................…........  

(dokładny adres) 
 

Uczestnik (rodzic 2):  

 

………………………………......................…… 

(Imię, nazwisko, PESEL) 
 

……………………….......................…………… 

(dokładny adres) 
 

WNIOSEK 
o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu 

majątkiem małoletniego dziecka  

 - zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego 

 

                Występując w imieniu małoletniego …………................………………  lat ………. 
        (imię,  nazwisko) 
zam. ………………………………………………………., proszę o wyrażenie zgody na
  (kod, miasto,  ulica, nr domu  mieszkania) 
dokonanie czynności prawnej przekraczający zwykły zarząd majątkiem małoletniego 

polegający na odrzuceniu spadku po zmarłym/ej …........................…………………… w dniu 

………………………………….. w..................................................... . 

 

 UZASADNIENIE 
W dniu ……….....................……...w………......……………..zmarł/a ……………..………… 
                (miejscowość)                 (stosunek pokrewieństwa) 
……………………………...........…..  małoletniego ………………......……………………… 
   (imię nazwisko osoby zmarłej)                (imię nazwisko małoletniego) 
Spadkodawca pozostawił: [podać  jakie  aktywa i jakie pasywa ] 

…........................................................................................................….......................................

...........................................................................................................…........................................

..........................................................................................................….........................................

..........................................................................................................…......................................... 

Dnia …………........... dokonałem(łam) odrzucenia spadku [podać gdzie, czy u notariusza, czy 

w sądzie]. Kolejnym w linii dziedziczenia jest moje dziecko, dlatego zwracam się o wyrażenie 

zgody na odrzucenie spadku  w imieniu małoletniego. 

  

      

               .................................................... 
                  (własnoręczny podpis wnioskodawcy) 



 

 

Załączniki : 

1/ wniosek  x 3 

2/ odpis skrócony aktu zgonu [może być poświadczony notarialnie za zgodność] 

3/ odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego [lub zupełny jeżeli dziecko pozamałżeńskie; 

    może być poświadczony notarialnie za zgodność] 

4/ znaczek opłaty sądowej/potwierdzenie uiszczenia opłaty 40 zł, 

5/ oświadczenie o odrzuceniu spadku (ksero) lub postanowienie (ksero), [oryginał do wglądu      

    na rozprawie] 

6/ wykaz stanu czynnego spadku, dokumenty potwierdzające zadłużenie zmarłego. 

 

 

 

 

 

 

W uzasadnieniu wniosku należy podać okoliczności faktyczne i dowody na poparcie wniosku, 

w przypadku wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku imieniem dziecka należy 

określić stan czynny spadku (majątku zmarłego w chwili śmierci) z podaniem szacunkowej 

wartości poszczególnych składników majątku oraz wykaz znanych długów spadkowych (ze 

wskazaniem ich źródła i wysokości), załączyć dokumenty potwierdzające wyżej opisane dane, 

celem wykazania czy ewentualne długi spadkowe przekraczają stan czynny spadku, gdyż 

zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która 

z faktu tego wywodzi skutki prawne). 

 
 

 

 

 

 


