
Biała Podlaska, dnia 21.07.2011r. 

 

                                                            Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej 

Wydział I Cywilny 

ul. Brzeska 20-22 

21-500 Biała Podlaska 

 

                                                            

Wnioskodawczyni:  

Bożena  Kowalska 

21-500 Biała Podlaska 

Ul.  Brzeska 32 

PESEL 8907654321 

 

Uczestnik postępowania:  

Wiesław Kowalski 

21-500 Biała Podlaska 

Ul. Brzeska 34 

 

Wartość przedmiotu sprawy: 120000zł 

 

WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO 

wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych 

 

 

W imieniu własnym wnoszę o: 

 

1. ustalenie, że w skład majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Uczestnika 

postępowania wchodzą następujące składniki majątkowe: 

 

a) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 30 położonego 

w  Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 32 ,  o powierzchni użytkowej 48,60 

m ², o wartości 10.000 zł; 

 

b) działka  gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym znajdująca się na ul. 

Brzeskiej 34, o wartości 20.ooo zł 

 

2. dokonanie podziału majątku dorobkowego stron w ten sposób, iż przyznać 

Wnioskodawczyni nieruchomość wymienioną w pkt 1a oraz  nieruchomość 

wymienioną w pkt 1b, 



 

3. rozliczenie nakładów w postaci opłat czynszowych i podatku od nieruchomości 

w kwocie  8000 zł poczynionych przez Wnioskodawczynię z majątku 

odrębnego na majątek wspólny przez okres 17 lat , poprzez zaliczenie kwoty 

4000 zł na poczet dopłaty należnej Uczestnikowi od Wnioskodawczyni; 

 

 

4. zasądzenie od Wnioskodawczyni na rzecz Uczestnika dopłaty w kwocie 

50.250,40 zł, tytułem wyrównania udziału w majątku wspólnym, płatne w 

terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia; 

 

5. zasądzenie od Wnioskodawczyni na rzecz Uczestnika dopłaty w kwocie 4000 

zł, tytułem wyrównania udziału w majątku wspólnym; 

 

6. nakazać Uczestnikowi, ażeby opuścił nieruchomość opisaną w pkt 1 b w 

terminie 1 miesiąca  od dnia uprawomocnienia się orzeczenia; 

 

7. zwolnienie wnioskodawczyni od ponoszenia kosztów sądowych; 

 

8. zasądzenie od Uczestnika na rzecz Wnioskodawczyni zwrotu kosztów procesu, 

w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Cywilny Rodzinny, wyrokiem z dnia 

 7 marca 2007 r. (sygn. akt III C  767/07), rozwiązał poprzez rozwód małżeństwo stron  

nie orzekając o winie rozkładu pożycia.  W wyroku rozwodowym nie został dokonany 

podział wspólnego majątku stron. Strony posiadają dwoje dorosłych dzieci. 

 

Dowód: odpis wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie, III Wydział Cywilny Rodzinny, 

z dnia 7 marca 2007 r. sygn. akt III C 767/07 

 

W skład majątku dorobkowego stron wchodzą przedmioty majątkowe 

wymienione w petitum wniosku. 

 



Dowód: zaświadczenie BSM „Solidarność” z dnia 20.07.2011 r, 

                  odpis zwykły księgi wieczystej, zeznania stron 

                  

 

Sposób podziału wskazany przez Wnioskodawczynię jest uzasadniony ze 

względu na sytuację osobistą, majątkową i rodzinną stron, a także odpowiada 

usprawiedliwionym interesom małżonków.  Wkład wnioskodawczyni w majątek 

wspólny jest większy niż uczestnika postępowania. W związku z powyższym 

uzasadnione jest ustanowienie nierównych udziałów w majątku wspólnym ( art. 43 

kro). Uczestnik postępowania przez czas trwania małżeństwa nie partycypował w 

kosztach utrzymania rodziny, przepijał zarobione pieniądze, wydawał je tylko na 

własne cele. W związku z powyższym nie przysługuje mu prawo do uzyskania prawa 

do połowy majątku wspólnego, ale do mniejszej jego części. Uczestnik postępowania 

w sposób lekceważący traktował swoje obowiązki względem rodziny, jego 

postępowanie było naganne, cechującym się rażącym i uporczywym nie 

przyczynianiem się do powstania dorobku stosownie do swoich sił i możliwości 

zarobkowych. 

 

 Dowód: przesłuchanie stron, 

 

 Wnioskodawczyni na bieżąco opłaca czynsz lokalu mieszkalnego nr 32 

położonego w  Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej oraz rachunki za telefon 

stacjonarny i energię elektryczną, aby nie dopuścić do powstania zadłużenia, a 

konsekwencji odłączenia od sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej. Przez wiele lat 

opłacała podatek od nieruchomości  działki położonej przy ul. Brzeskiej 34 W sumie 

przez okres ok. 17 lat wpłaciła 8000 zł. 

 

Dowód:  potwierdzenia przelewów, 

 

Wszystkie te okoliczności przemawiają za przyznaniem prawa do  

nieruchomości określonych w pkt 1 a i 1b petitum Wnioskodawczyni. Uczestnik ma 



realną możliwość zamieszkania  w gospodarstwie znajdującym się  w Kaliłowie 6, 

które przekazała mu matka. 

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oparty jest na normie prawnej 

określonej w art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

Postępowanie o podział majątku wspólnego wiąże się z obowiązkiem ponoszenia 

znacznych kosztów sądowych, których ze względu na trudną sytuację materialną 

Wnioskodawczyni nie jest w stanie ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego 

dla siebie i swojej rodziny. Jedynym źródłem jej utrzymania jest  renta w wysokości 

878 zł netto. Wnioskodawczyni ponosi stałe koszty utrzymania mieszkania, w którym 

zamieszkuje  ( czynsz, opłaty za energię elektryczną oraz telefon stacjonarny), a 

ponadto partycypuje w kosztach utrzymania domu ( podatek) , gdzie  zamieszkuje 

Uczestnik. Wnioskodawczyni nie miała możliwości poczynić jakichkolwiek 

oszczędności. W związku z powyższym nie posiada środków, z których mogłaby 

ponieść należne koszty sądowe.  

 

Dowód: zaświadczenie o wysokości renty, oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, 

dochodach i źródłach utrzymania. 

 

W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie. 

 

Z poważaniem 

 

 

        ………………………………………… 

 

 

Załączniki: 

 

1) odpis wyroku rozwodowego 

2) zaświadczenie BSM „Solidarność” z dnia 01.02.2011 r. 

3) potwierdzenia przelew ów 

4) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 



5) zaświadczenie o wysokości renty 

6)  odpis zwykły księgi wieczystej 

7)  odpis wniosku  


