05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 22

Szanowni Państwo, niniejszy projekt pisma udostępniamy celem wykorzystania, zaznaczając
jednocześnie, iż jest to jedynie przykładowy wzór, na którym możecie Państwo bazować
sporządzając własne pismo procesowe, wniosek czy pozew. Wymienione załączniki nie zawsze będą
wystarczające do rozstrzygnięcia danej sprawy, co będzie skutkowało wezwaniem do ich
uzupełnienia. Weryfikacji Państwa dokumentów dokonuje Sędzia Referent, który określi ewentualne
braki formalne.
Pruszków, dnia …………………….
Wnioskodawca: .........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, numer PESEL)
Uczestnik: ...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko byłego małżonka, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, numer PESEL)
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE
I WYDZIAŁ CYWILNY
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: (przykładowo – przyznanie na wyłączną własność
przedmiotów wymienionych w punkcie 1 wniosku, podpunkt od ..... do .... wnioskodawcy, a pozostałych
przedmiotów przyznanie na wyłączną własność uczestniczce (wskazujemy tutaj nasze żądanie co do
sposobu przeprowadzenia podziału majątku wspólnego)
3) Zasądzenie od uczestniczki spłaty na rzecz wnioskodawcy w kwocie .................. tytułem wyrównania
wartości jego udziału. (w sytuacji kiedy jeden z małżonków otrzyma przedmioty o większej wartości niż
wynikająca z przysługującego mu udziału, drugiemu należy się spłata, która wyrówna należny mu udział w
majątku_wspólnym)
4) zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.
Tekst po drugiej stronie→

UZASADNIENIE
Należy wskazać:
- kiedy strony zawarły związek małżeński, kiedy został on rozwiązany,
- czy strony zawierały małżeńskie umowy majątkowe czy też nie,
- uzasadnić wnioskowane ustalenia co do składu majątku wspólnego a także sposobu jego podziału.
……………………………………………………………………………………………………………
....................................................
Podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Odpis wniosku wraz z załącznikami (ilość odpisów wniosku z załącznikami winna być zgodna z ilością
uczestników postępowania);
2. Tytuły własności względem poszczególnych składników majątku;
3. Odpis wyroku rozwodowego (bądź sygnaturę akt sprawy i Sąd, który orzekał).
Dodatkowe informacje:
1. Opłata od wniosku - 1000 zł, lub jeżeli jest to zgodny wniosek wraz z projektem ugody – 300 zł;
2. W celu ułatwienia kontaktu między Sądem a stronami postępowania, można podać swój numer telefonu
oraz adres e-mailowy;
3. We wniosku, o ile jest znany, proszę podać numeru PESEL uczestnika, a w przypadku jego braku,
proszę podać pełne dane personalne uczestnika, miejsce i datę urodzenia, oraz imiona rodziców;
4. W sytuacji wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie adwokata
lub radcy prawnego z urzędu, należy złożyć stosowne oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i
źródłach utrzymania. Formularze dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta tutejszego Sądu lub na stronie
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości;
5. Wniosek można złożyć:
 za pośrednictwem poczty;
 w Biurze Podawczym na parterze
w poniedziałek w godzinach od 8.30 do 16.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8.10 do 15.35
przerwa w godzinach 12.30-12.55:
 w celu potwierdzenia przyjęcia wniosku przez pracownika Biura Podawczego, należy
przedstawić dodatkowy egzemplarz składanego dokumentu;
 pracownik Biura Podawczego nie wykonuje kserokopii składanych dokumentów;
 pracownik Biura Podawczego nie dyktuje treści pism, wniosków czy pozwów kierowanych do
Sądu.
6. Opłatę można uiścić:
 w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie poprzez samoobsługowy terminal płatniczy (bezgotówkowy,
za pośrednictwem kart płatniczych)
 na poczcie (bez dodatkowych opłat przy realizowaniu przelewu w wersji Standard) lub w banku
 DOWÓD OPŁATY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

