Lublin, dn. 23.12.2013 r.

Do
Sądu Rejonowego
w Lublinie
I Wydział Cywilny
Wnioskodawca:

Andrzej Kowalski, PESEL 7605248595
42-600 Lublin, ul. Biała 12/5

Uczestnicy:

1. Jan Kowalski,
42-600 Lublin, ul. Żółta 10
2. Katarzyna Nowak,
42-600 Lublin, ul. Zielona 2/5

Wniosek
o zabezpieczenie spadku
W imieniu własnym wnoszę o:
1. zabezpieczenie spadku po Kazimierzu Kowalskim, zmarłym w dniu 10.10.2013 r. w Lublinie, ostatnio zamieszkałym w
Lublinie, przy ul. Żółtej 10, przez spisanie obrazów oraz mebli antycznych i oddanie go pod dozór oraz ustanowienie dozoru
nieruchomości, położonej w Lublinie, przy ul. Żółtej 10;
2. zlecenie wykonania postanowienia o zabezpieczeniu spadku Komornikowi Sądowemu działającemu przy Sądzie
Rejonowym w Lublinie.

Uzasadnienie
Spadkodawca Kazimierz Kowalski, ostatnio zamieszkały w Lublinie, zmarł w Lublinie w dn. 10.10.2013 r.
Do kręgu spadkobierców ustawowych należą: wnioskodawca oraz uczestnicy postępowania, jako dzieci spadkodawcy.
Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało jeszcze wszczęte.
Dowód: 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
2. odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy.
Majątek spadkowy obejmuje nieruchomość, zabudowaną domem jednorodzinnym, położoną w Lublinie, przy ul. Żółtej 10
oraz ruchomości: samochód oraz znajdujące się w domu cenne obrazy i antyki. Ostatnio uczestnik postępowania Jan
Kowalski zabrał z majątku spadkowego dwa cenne obrazy, a uczestniczka postępowania zabrała samochód.

Dowód: 1. oświadczenie Anny Krawczyk z 15.11.2013 r., 42-600 Lublin, ul. Krakowska 19/3,
2. oświadczenie Bartosza Dębskiego z 17.11.2013 r., 42-600 Lublin, ul. Małopolska 28/5.
Jak z powyższego wynika istnieje realne zagrożenie naruszenia rzeczy wchodzących w skład masy spadkowej, a nawet ich
usuwanie. Podstawę prawną wniosku stanowi przepis art. 634 KPC w zw. z art. 636 KPC. W tym stanie rzeczy wniosek
niniejszy jest konieczny i uzasadniony.
Andrzej Kowalski
Załączniki:
1. odpis skrócony aktu zgonu,
2. odpis skrócony aktu urodzenia,
3. oświadczenie Anny Krawczyk,
4. oświadczenie Bartosza Dębskiego,
5. dwa odpisy wniosku i załączników.
6. dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50 zł.
Uwaga dla osób korzystających ze wzoru: Zgodnie z ogólną zasadą właściwości miejscowej w sprawach spadkowych,
wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W sprawie o zabezpieczenie spadku jest
wyjątek. Miejscowo właściwy jest sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu
spadkodawcy (art. 633 KPC).

