
 
 

Do 

        Sądu Rejonowego 

        Wydział Cywilny 

        …………… 

 
Wartość przedmiotu sprawy: 

182.000 zł 

      Wnioskodawczyni: Krystyna R. 

      zam. ……….. 

 

      Uczestnik postępowania: Zdzisław R. 

      zam. ………….. 

 

 

Wniosek o podział majątku wspólnego 
 

 W imieniu własnym, wnoszę: 

1. o dokonanie podziału majątku wspólnego stron wynikającego z faktu zawarcia przez nich 

związku małżeńskiego w dniu ………... w USC w ………….., składającego się z: 

a) własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej 

………………, położonego przy ………………………………………………,  

o pow. 69,6 m2 o wartości rynkowej 150.000 zł.  

b) 1/6 udział w działce niezabudowanej o numerze ……….. położonej w ……….. przy  

……………., dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych w 

………….. za numerem …………. – o wartości 3.000 zł  

c) wyposażenia mieszkania położonego w ……………… w sprzęty i urządzenia domowe, 

wyszczególnione w załączniku do wniosku, o wartości 9.000 zł, 
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d) biżuterii złotej znajdującej się w mieszkaniu stron w ……………, – o ogólnej wartości 

10.000 zł.  

e) równowartości samochodu osobowego marki Polonez Caro, sprzedanego przez uczestnika 

w ……….. roku o wartości 10.000 zł, 

2. o zażądanie ujawnienia przez Sąd stanu konta uczestnika postępowania w Banku ……….., 

o numerze konta: …………………… oraz ustalenia posiadanych obligacji, funduszy 

inwestycyjnych i akcji przez uczestnika Zdzisława R. 

3. o ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego przez przyjęcie, że 

udział wnioskodawczyni wynosi 2/3, zaś uczestnika 1/3 

4. o zobowiązanie uczestnika postępowania do spłaty na rzecz wnioskodawczyni z tytułu 

podziału majątku stron kwoty 121.333 zł [sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści 

trzy złote].  

5. o dopuszczenie dowodu z akt Sądu Okręgowego w ……….w sprawie …………. oraz 

spraw Sądu Rejonowego ………………… w sprawie …………….  

6. o zwolnienie wnioskodawczyni od kosztów sądowych  i wydatków w sprawie.  

 

UZASADNIENIE 

 

 Strony zawarły związek małżeński w dniu ………. w USC w ……… Ze związku tego 

w 1964r. urodził się syn ………, który jest obecnie pełnoletni i samodzielny. Pożycie stron 

układało się zgodnie do 1989 roku. W 1971 roku strony zamieszkały wspólnie w mieszkaniu 

przy ………… Początkowo było to mieszkanie lokatorskie, które w 1986r. przekształcone 

zostało na mieszkanie własnościowe.  

 Wnioskodawczyni pracowała jako ……………, uczestnik zaś od 1986r. przebywał na 

emeryturze. Mieszkanie zostało zakupione głównie z dochodów wnioskodawczyni, która 

oprócz pracy zarobkowej wyjeżdżała zarobkowo do USA i służbowo do Anglii.  

 W 1989 roku strony wspólnie podjęły decyzję o wyprowadzeniu się do …………. 

Wnioskodawczyni przeniosła się z pracą do …………….. Uczestnik wyjechał razem z 

wnioskodawczynią do …………., lecz po 6-miesiącach pozostawił ją samą w domu syna i 

wrócił do …………... Od tego czasu wnioskodawczyni pomimo tego, że przyjeżdżała do 

………. nie mogła zamieszkać w swoim mieszkaniu bowiem uczestnik nie wpuszczał ani jej 
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syna. W mieszkaniu stron w ………… pozostała biżuteria, sprzęty urządzenia domowego 

oraz pamiątki rodzinne wnioskodawczyni. Uczestnik odmówił wydania tych przedmiotów i 

rozliczenia się z majątku wspólnego. 

 Ponadto strony aktem notarialnym z dnia ………….. nabyły 1/6 udziału w 

niezabudowanej działce położonej w ……………  

Dowód: odpis aktu notarialnego ………….. 

 Zaznaczyć również należy, że w skład majątku wspólnego stron wchodził samochód 

osobowy marki Polonez Caro, który został sprzedany przez uczestnika około 1995 roku. 

Uczestnik nie rozliczył się z tego składnika majątkowego z wnioskodawczynią. Wartość 

samochodu wnioskodawczyni określa na kwotę 10.000 zł.  

 W tej sytuacji wnioskodawczyni domaga się ustalenia nierównych udziałów w 

powstaniu majątku wspólnego, biorąc pod uwagę fakt, że jej dochody z pracy zarobkowej był 

znacznie wyższe niż emerytura uczestnika, że z wyjazdów zarobkowych do USA 

wnioskodawczymi zgromadzony został ich majątek wspólny, którego praktycznie korzysta 

wyłącznie uczestnik postępowania. Warunkiem ustalenia nierównych udziałów w majątku 

wspólnym jest istnienie ważnych powodów i przyczynienie się małżonków do powstania 

majątku wspólnego w różnym stopniu. Za ważny powód w sprawie niniejszej przemawiają 

względy natury etycznej, które sprawiają, że w danych okolicznościach równość udziałów 

małżonków w majątku wspólnym kolidowałaby z zasadami współżycia społecznego. 

Uczestnik postępowania pozbawił wnioskodawczynię i ich syna nawet możliwości wejścia do 

wspólnego mieszkania.  

 Z tych względów wniosek o podział majątku jest uzasadniony. 

 

 

       ……………… 
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