
 

Białystok, dn. ……………………. 

 

Sąd Rejonowy  

w Białymstoku 

Wydział Cywilny   

  

Wnioskodawca:  

  (imię, nazwisko, adres, numer PESEL*, 

  e-maila, numer telefonu, telegramu czy też faksu**) 

 

                           ……………………………………............... 

                           ……………………………………................. 

Uczestnik postępowania: 
(imię, nazwisko, dokładny adres, numer PESEL*,                
   e-maila, numer telefonu, telegramu czy też faksu**)                                                 

                                                    ………………………………………............... 

                          ………………………………………................ 

 

Wartość przedmiotu sporu: ………………………………………………………  
                                                    (łączną wartość majątku, który podlega podziałowi)  

  

                  Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków 
Wnoszę o:  

 

1) Ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy (wnioskodawczyni) ............................... i 

uczestnika (uczestniczki) postępowania .............................. wchodzą następujące przedmioty:  

* .......................................................................................  

* .......................................................................................  

(wymieniamy tu wszystkie przedmioty, które składają się na majątek wspólny małżonków, a więc te, 

których się wspólnie dorobili w czasie trwania małżeństwa oraz wskazujemy ich aktualną wartość)  

 

2) Dokonanie podziału majątku wspólnego przez przyznanie przedmiotów wymienionych w punkcie 1 

wniosku, podpunkt od ..... do .... wnioskodawcy, a pozostałych przedmiotów przyznanie na własność 

uczestniczce (wskazujemy tutaj nasze żądanie co do sposobu przeprowadzenia podziału majątku 

wspólnego)  

 

3) Zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy dopłaty w kwocie .................. tytułem 

wyrównania wartości jego udziału. (chodzi o to, że jeśli jeden z małżonków otrzyma większą część 

majątku wspólnego, np. mieszkanie, drugiemu należy się dopłata, która wyrówna jego rzeczywisty 

udział w majątku wspólnym)  

 

4) zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm 

przepisanych.   

 

We wniosku należy zawrzeć informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego 

sposobu rozwiązywania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęły, wyjaśnienie przyczyny ich 

nie podjęcia.  

 

                                                      U Z A S A D N I E N I E 

 

- kiedy strony zawarły związek małżeński, kiedy został on ewentualnie rozwiązany,   

- czy strony zawierały małżeńskie umowy majątkowe czy też nie,  

- uzasadnić, dlaczego domagamy się takiego, a nie innego podziału majątku wspólnego)   

  

                                                                                           ....................................................  

                                                                                                    podpis wnioskodawcy   

 
Dodatkowe wyjaśnienia na odwrocie 



Załączniki:  

 
1. tytuły własności do poszczególnych składników majątku 

2. odpis wyroku rozwodowego (bądź sygnaturę akt sprawy) 

3. odpis wniosku i załączników  (w przypadku gdy wniosek jest zgodny - wszyscy są 

wnioskodawcami i wszyscy podpisuję wniosek, wówczas składamy jeden wniosek z załącznikami) 

4. potwierdzenie opłaty sądowej od wniosku: 300 zł - zgodny wniosek wraz z projektem ugody, 

1000 zł – wniosek sporny 

 

Dodatkowe wyjaśnienia: 
 

Podanie numeru PESEL wnioskodawcy jest obowiązkowe, natomiast uczestników - o ile istnieje taka 

możliwość. Dodatkowo wnioskodawca może wskazać numer telefonu, adres mailowy, numeru telegramu czy też 

faksu, celem uproszczonej formy przyśpieszenia rozpoznania wniosku, zgodnie z Dz.U.2014.101  art. 149 (1) 

 

Każde pismo procesowe dla wywołania oczekiwanych skutków musi być podpisane przez osobę działającą.  

 

Opłatę sądową wnosimy w formie znaków sądowych - zakupionych w kasie sądu,  lub przelewam na 

numer konta  47 1010 0055 2963 0040 3600 0002 
 

Skompletowane dokumenty należy złożyć w biurze podawczym lub przesłać pocztą do Sądu. 

 
 

* informacje obowiązkowe 

 

** informacje nieobowiązkowe 

 
www.bialystok.sr.gov.pl 


