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Gdańsk, 20 lutego 2009r. 

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ   

Wydział I Cywilny 

Ul. Piekarnicza 10 

80-126 Gdańsk 

 

    

 Powód:   Teresa Węgrzynowska 

                                    zam. w Gdańsku ul. Puchacza 2A/3 

 

  Pozwana:  Weronika Mysior  

                                    zam. w Gdańsku ul. Pilotów 11/9 

 

Wartość przedmiotu sporu: 52.000,00 zł 

 

 

Pozew o zachowek  

 

Wnoszę: 

1.  O zasądzenie od pozwanej Weroniki Mysior na rzecz powódki Teresy Węgrzynowskiej 
kwoty 52.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) z ustawowymi odsetkami od 
daty wniesienia powództwa do dnia zapłaty. 

2.  O zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania.  

3.  O przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powódki. 

 

Uzasadnienie 

 

Spadkodawca Tadeusz Mysior, zamieszkały ostatnio w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej, 
zmarł dnia 13 czerwca 2007 r. Spadkodawca pozostawił testament i jedynym spadkobiercą 
uczynił córkę Weronikę Mysior. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w sprawie sygn. 
akt XIII Ns 541/08 stwierdził nabycie całego spadku przez Weronikę Mysior. 

Dowód:  postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ z dnia 23 września 2008r. 

Powódka i pozwana są córkami spadkodawcy, który był wdowcem i gdyby dziedziczyły 
spadek z ustawy, to każda z nich dziedziczyłaby 1/2 spadku. 

Dowód:  odpis aktu urodzenia powódki.  

Spadek po Tadeuszu Mysior to mieszkanie położone w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 
595/40.  

Wartość spadku wynosi obecnie 208.000,00 zł.  

Dowód: wycena nieruchomości 

Zachowek tej kwoty według przepisu art. 991 k.c. wynosi (w zaokrągleniu do pełnych 
złotych): 

                 208.000,00 zł : 2 = 104.000,00 zł x 1/2 = 52.000,00 zł. 



Powódka wezwała pozwaną do zapłaty zachowku, jednak pozwana pozostawiła wezwanie 
bez odpowiedzi. W związku z powyższym konieczne stało się wszczęcie niniejszego 
postępowania.  

Dowód: pismo powódki z dnia 5 listopada 2008r.  

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że powództwo, jako uzasadnione zasługuje na 
uwzględnienie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ z dnia 23 września 2008r.  

2. odpis aktu urodzenia powódki.  

3. wycena nieruchomości  

4. pismo powódki z dnia 5 listopada 2008r.  

5. odpis pozwu wraz załącznikami. 

 

 

 
 
 
 
 


