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Gdynia, dnia 01 lipca 2015 roku 
 
 

Sąd Rejonowy w Gdyni 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
ul. Jana z Kolna 55 
81-354 Gdynia 
 

  Wnioskodawca:  Jan Kowalski 
   zam. ul. Ciemna 1, 81-300 Gdynia 

  (PESEL) 
 
 

WNIOSEK  
O ZEZWOLENIE NA ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO 

 
W imieniu małoletniego Piotra Kowalskiego, urodzonego dnia 15 czerwca 2010 roku w Gdyni, 

zamieszkałego w Gdyni (81-300) przy ulicy Ciemnej 1, wnoszę o zezwolenie na dokonanie 

czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego polegającej na 

odrzuceniu spadku po zmarłej matce Annie Kowalskiej, córce Pawła i Janiny Nowak, zmarłej w dniu 

01 czerwca 2015 roku w Gdyni. 

 

 
Uzasadnienie 

 
(I) W dniu 01 czerwca 2015 roku w Gdyni zmarła matka małoletniego Piotra Kowalskiego, Anna 
Kowalska.  
 
Dowód:  
odpis skrócony aktu zgonu  
 
Małoletni urodził się w dniu 15 czerwca 2010 roku w Gdyni. Małoletni posiada nr (PESEL). 
 
Dowód:  
odpis skrócony aktu urodzenia 
 
Małoletni pochodził ze związku małżeńskiego. Wyrokiem z dnia 15 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy 
w Gdańsku orzekł pomiędzy mną a matką małoletniego rozwód.  
 
Dowód: 
wyrok z dnia 15.07.2014 
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(II) Na mocy ww. wyroku Sąd ustalił, że stałym miejscem pobytu małoletniego jest miejsce 
zamieszkania ojca. Jednocześnie Sąd ograniczył matce małoletniego władzę rodzicielską. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy było nadużywanie przez matkę alkoholu i brak możliwości zapewnienia 
dziecku prawidłowej opieki. 
 
Matka dziecka nie posiadała innej rodziny i jej jedynym spadkobiercą ustawowym jest nasz syn. Z 
informacji, które posiadam wynika, że zmarła nie pozostawiła testamentu. 
 
Odrzucenie spadku przez małoletniego jest konieczne, ponieważ zmarła nie posiadała żadnego 
majątku, wynajmowała mieszkanie i nie posiadała wartościowych ruchomości ani jakichkolwiek 
oszczędności. Na kilka miesięcy przed śmiercią zmarła utraciła jedyne źródło dochodu. W chwili 
śmierci zmarła posiadała jedynie liczne zobowiązania z tytułu zaciągniętych w różnych instytucjach 
pożyczek. Wskutek moich starań udało mi się uzyskać dokumenty potwierdzające stan zadłużenia u 
dwóch pożyczkodawców. 
 
Dowód: 
dokumenty dotyczące zadłużenia 
 
W tym stanie rzeczy wniosek jest uzasadniony, wobec czego wnoszę jak na wstępie. 
 
 
 
 
    .............................................................................  
                 (podpis) 
 
 
Załączniki: 

1. odpis pisma wraz z załącznikami 
2. potwierdzenie uiszczenia wpisu sądowego 
3. odpis skrócony aktu zgonu 
4. odpis skrócony aktu urodzenia 
5. wyrok z dnia 15.07.2014 
6. dokumenty dotyczące zadłużenia 

 


