
Gdańsk, dnia 10 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wydział V Rodzinny i Nieletnich 
ul. 3 Maja 9A
80-802 Gdańsk

Wnioskodawca: Adam Nowak
zam. ul. Krótka 1
80-821 Gdańsk
PESEL 80060702477

Katarzyna Nowak
zam. ul. Krótka 1
80-821 Gdańsk
PESEL 80060702466

Opłata sądowa: 40 zł (znaki opłaty sądowej)

WNIOSEK 
O ZEZWOLENIE NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES

ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM DZIECKA – ODRZUCENIE SPADKU

Działając w imieniu własnym wnosimy o 

1. wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu

majątkiem naszego małoletniego dziecka, Karoliny Nowak ur. dn. 7 czerwca 2011 r. w Gdańsku,

PESEL 11260702466,  zamieszkałej  w Gdańsku przy ul.  Krótkiej  1,  tj.  odrzucenie  w imieniu

małoletniej spadku po Antonim Nowaku zmarłym w Gdańsku dn. 6 stycznia 2017 r., ostatnio

zamieszkałym w Gdańsku przy ul. Krótkiej 1. 

2. Dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu wniosku.

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy  są  rodzicami  małoletniej  Karoliny  Nowak  ur.  dn.  7  czerwca  2011  r.  w

Gdańsku;

W  dniu  6  stycznia  2017  r.  w  Gdańsku  zmarł  Antoni  Nowak,  który  był  dla  małoletniej

dziadkiem.  Wnioskodawca Adam Nowak jako spadkobierca ustawowy dn.  1 lutego 2017 r.  przed

notariuszem  Michałem  Kowalskim,  złożył  oświadczenie  o  odrzuceniu  spadku.  W  związku  z

powyższym,  udział  spadkowy wnioskodawcy  przypada  jego zstępnym,  a  jedynym  zstępnym jest

małoletnia Karolina Nowak. 

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia;

odpis skrócony aktu zgonu;

oświadczenie o odrzuceniu spadku akt notarialny rep A nr 2017/1.
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Wnioskodawcy zamierzają w imieniu małoletniej córki odrzucić spadek po zmarłym Antonim

Nowaku bowiem w skład masy spadkowej nie wchodzą żadne przedmioty o wartości majątkowej,

natomiast zmarły pozostawił długi o łącznej wartości przekraczającej 100 000 zł. 

Dowód: kserokopie wezwań do zapłaty- 6 szt.

Wnioskodawcy  chcą  uchronić  córkę  od  przed  jakąkolwiek  odpowiedzialnością  za  długi

zmarłego i przed postępowaniami z tym związanymi. Wprawdzie małoletnia z mocy prawa nabywa

spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jednakże nie chroni jej to przed postępowaniami sądowymi oaz

egzekucyjnymi  a  także  rodzi  konieczność  powoływania  się  na ograniczenie  odpowiedzialności  za

każdym razem gdy któryś z wierzycieli wystąpi z roszczeniem o zapłatę długu zmarłego.

Mając na uwadze powyższe wniosek jest w pełni uzasadniany w związku z czym wnosimy jak

na wstępie. 

Adam Nowak

Karolina Nowak

Załączniki:
1. odpis skrócony aktu urodzenia;
2. odpis skrócony aktu zgonu;
3. oświadczenie o odrzuceniu spadku akt notarialny rep A nr 2017/1; 
4. kserokopie wezwań do zapłaty -  6 szt.;
5. dowód uiszczenia opłaty sądowej;
6. odpis pisma i załączników.
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