Opatów, dnia ...............
Sąd Rejonowy w Opatowie
Wydział I Cywilny
Powód:
Maria Kowalska,
adres zamieszkania: ………………….
nr PESEL: 12345678910
Pozwany:
Janusza Polak,
adres zamieszkania:……………………..

Wartość przedmiotu sporu: 13 125 zł
POZEW
o zachowek
Wnoszę o:
I.	Zasądzenie od pozwanego, Janusza Polaka, na rzecz powódki, Marii Kowalskie, kwoty 13 125 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.
II.	Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
III.	Przeprowadzenie rozprawy, także pod nieobecność powoda.
Ponadto wnoszę o dołączenie akt I Ns 326/19 Sądu Rejonowego w Opatowie                                o stwierdzeniu nabycia spadku po Janie Polaku.
UZASADNIENIE
Spadkodawca, Jan Polak, zamieszkały ostatnio w Opatowie, zmarł 2 stycznia 2019 r. Spadkodawca pozostawił testament, w którym jako jedynego spadkobiercę powołał syna, Janusza Polaka. Sąd Rejonowy w Opatowie postanowieniem z dnia 1 września 2019 r.                   w sprawie I Ns 326/19 stwierdził nabycie całego spadku z testamentu na rzecz Janusza Polaka.
Dowód: akta Sądu Rejonowego w Opatowie.

Powódka i pozwany byli dziećmi zmarłego spadkodawcy i gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego, każde z nich otrzymałby po 1/4 części spadku, gdyż do kręgu spadkobierców ustawowych zaliczeni zostaliby także: żona spadkodawcy, Katarzyna Polak, i córka, Agata Nowak- którzy nabyliby spadek po 1/4 części.
Dowód: odpisy skrócone aktów stanu cywilnego znajdują się w powołanych wyżej aktach.

W skład masy spadkowej po Janie Polaku wchodzi lokal mieszkalny położony                                w Opatowie, przy ul. Kościuszki …….. KW nr 51 100, o wartości: 105 000 zł.
Dowody:
-	wypis z księgi wieczystej lokalu .
-	ewentualna opinia biegłego wyceniająca lokal, gdyby pozwany kwestionował jego wartość
W skład spadku nie wchodzą inne przedmioty. Wartość spadku wynosi 105 000 zł. Zachowek od tej kwoty, zgodnie z treścią art. 991 k.c., wynosi połowę z 1/4 części, która przypadałaby powódce, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego, co stanowi kwotę 13 125 zł.
O zasądzenie tej kwoty wnosi zatem powódka.
Podpis: Maria Kowalska















Załączniki:
1)	wypis z księgi wieczystej
2)	odpis skrócony aktu urodzenia powoda
3)	odpisy skrócone aktów małżeństwa Józefy Polak i Agaty Kowalskiej
4)	odpisy pozwu z odpisem załączników


