Lębork, dnia 12 marca 2017 r.
Sąd Rejonowy
w Lęborku
Wydział I Cywilny
ul. Przyzamcze 2
84-300 Lębork

Powód:

Monika Kowalska
zam. ul. Słupska 8/11
84-400 Lębork
PESEL: 86110710828

Pozwany:

Adam Janusz
zam. ul. Gdańska 4/2
84-300 Lębork
PESEL: 73101811952

WPS:

40 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

OPŁATA SĄDOWA:

2 000 zł (tysiąc pięćset złotych)

POZEW
O ZACHOWEK

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanego Adama Janusza na rzecz powoda Moniki Kowalskiej kwoty 40 000
zł (czterdzieści tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19
stycznia 2017 r. do dnia zapłaty;
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu wg norm przepisanych;
3. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda;
4. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w przypadku ziszczenia przesłanek
art. 333 § 3 Kpc
Nadto wnoszę o:
5. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu
pozwu na okoliczności tam wskazane;
6. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy
majątkowego na okoliczność ustalenia wartości nieruchomości położonej w Lęborku przy ul.
Szczecińskiej 11 stanowiącej lokal mieszkalny, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział
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V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00022012/6 – na wypadek gdyby
pozwany kwestionował wartość ww. nieruchomości.
Oświadczam, że podjęłam próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu,
jednakże nie doszło do tego ze względu na brak odpowiedzi pozwanego.

UZASADNIENIE
Spadkodawca Bożena Janusz, ostatnio zamieszkała w Lęborku, zmarła dnia 15 lipca 2016 r.,
pozostawiając testament w którym do całości spadku powołała swojego syna Adama Janusza.
Dowód:

akt poświadczenia dziedziczenia repertorium A numer 2412/2016.

Powód jest córką spadkodawcy.
Dowód:

skrócony odpis aktu urodzenia powoda.

Strony są jedynymi spadkobiercami zmarłego, stąd też w przypadku dziedziczenia
ustawowego każdy z nich odziedziczyłby ½ spadku.
W skład spadku wchodzi wyłącznie nieruchomość o powierzchni 40,69 m 2 położona w
Lęborku przy ul. Szczecińskiej 11, stanowiąca lokal mieszkalny, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku
Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00022012/6, o wartości wg
szacunku powoda 160 000 zł.
Dowód:

wydruk księgi wieczystej nr SL1L/00022012/6.

Mając na uwadze powyższe, wartość spadku na potrzeby obliczenia zachowku
przysługującego powodowi jako córce spadkodawcy wynosi 160 000 zł. Natomiast stosownie do art.
991 Kc, zstępnemu, który byłby powołany do spadku z ustawy, należy się w tym stanie faktycznym ½
udziału, który przypadłby mu w przypadku dziedziczenia ustawowego.
Dlatego też powodowi przysługuje roszczenie o zapłatę przez pozwanego zachowku w
wysokości 40 000 zł (160 000 zł x ½ = 80 000 zł x ½ = 40 000 zł).
Powód pismem z dnia 15 stycznia 2017 r. (doręczone 19 stycznia 2017 r.), wezwał pozwanego
do dobrowolnego spełnienia świadczenia oraz do podjęcia kontaktu w celu polubownego,
pozasądowego rozwiązania sporu, jednakże pozostało ono bez odpowiedzi. Powód podjął również
próbę kontaktu telefonicznego z pozwanym, jednak ten ani razu nie odebrał telefonu.
Dowód:

wezwanie do zapłaty z dnia 15 stycznia 2017 r., wraz z ZPO

Mając na uwadze powyższe, niniejsze żądanie jest w pełni uzasadnione, w związku z czym
wnoszę jak na wstępie.
………………………………….
Monika Kowalska
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Załączniki:
1. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu;
2. odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej;
3. akt poświadczenia dziedziczenia repertorium A numer 2412/2016;
4. skrócony odpis aktu urodzenia powoda;
5. wydruk księgi wieczystej nr SL1L/00022012/6;
6. wezwanie do zapłaty z dnia 15 stycznia 2017 r. wraz z ZPO.
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