
Radom, 15.05.2019r. 

Do 
Sądu Rejonowego w Skierniewicach 

w Skierniewicach 
Wydział I Cywilny 

 
 
Wnioskodawca:   
Joanna Pąpa,  
ul. Skorupki 1/3  
26-600 Radom 
PESEL: 36073715645 

 

WNIOSEK 
Uzupełnienie wniosku z dnia 14 maja 2019 r. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie 

poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego 

W imieniu własnym wnoszę uzupełnienie wniosku o uchylenie się od skutków prawnych 
niezłożenia oświadczenia woli wraz z wnioskiem o przywrócenia terminu do tej czynności z 
dnia 14.05.2019 r. poprzez udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowań 
egzekucyjnych w całości prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym w Radomiu Adriana Bąka sygn. KM 378/19, KM 39/9, z uwagi na złożenie 
wniosku z 14 maja 2019 r. o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o 
odrzuceniu spadku,  

Wnoszę o połączenie i rozpoznanie niniejszej sprawy do sprawy o sygn. akt I Ns 195/17 
prowadzonej przed Sąd Rejonowy w Skierniewicach.  

Wnoszę o zwolnienie mnie od kosztów postępowania w całości,  

Uzasadnienie 

W dniu 14 maja 2019 r. złożyłam do w/w Sadu wniosek o uchylenie się od skutków 
prawnych niezłożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku, w sytuacji gdy faktycznie 
okoliczności jego przyjęcia były mi nieznane. Spadek jak i tytułu wykonawcze, na podstawie 
których prowadzona jest egzekucja zostały wydane na rzecz mojego Wuja Andrzeja 
Zbigniewa Erazm. Dopiero z dniem doręczenia mi postanowienia o wszczęciu egzekucji i 
zajęciu rachunku bankowego dowiedziałam się o jego śmierci, wobec czego termin 6 
miesięczny na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku 
winien biec dopiero od tego dnia.  

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego 
toczącego się pod sygn KM 338/19, KM 339/19, KM 337/19 uzasadniony jest wynikiem 
sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach na skutek mojego wniosku o 
uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli. Rozstrzygnięcie Sądu 
będzie miało bezpośredni wpływ na ustalenie mojej odpowiedzialności bądź jej braku. Jak 
wynika z 730(1) kpc § 1. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik 
postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. 



§ 2. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi 
lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub 
poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.  

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia został więc przeze mnie wykazany, a 
odmowa jego udzielenia uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania. Pojęcie interesu 
prawnego w postępowaniu zabezpieczającym nie jest tożsame ze z jego znaczeniem w ujęciu 
przepisów k.p.c. Pojęcie to należy wiązać z calem tego postępowania.  

 
Wnoszę o zwolnienie od kosztów postępowania, w tym od wniosku o udzielenie 

zabezpieczenia z uwagi na złą sytuacje materialną w jakiej się znajduję. Na dowód tych 
okoliczności załączam oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym  

Załączniki: 
- 2 odpisy wniosku wraz z załącznikami 
- oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym 


