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………………………., dnia ……………………….. r.
SĄD REJONOWY
w …………………………………..
Wydział ………. Cywilny
……………………………………..
……………………………………..
Wnioskodawczyni: Agnieszka Kowalska
Zam. …………………………….
…………………………………….
PESEL …………………………
Uczestnik postępowania: Jacek Kowalski
Zam. ……………………………
……………………………………
Wartość przedmiotu sporu:
100.000 zł
WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1) ustalenie, że w skład majątku wspólnego Agnieszki Kowalskiej i Jacka
Kowalskiego
wchodzi
nieruchomość
gruntowa
położona
w
………………………………… gmina ………………………………. o powierzchni ……… ha
oznaczona nr geodezyjnym jako działka …………………………….. dla której Sąd
Rejonowy w …………………. prowadzi księgę wieczystą o numerze ……………………….
o wartości 100.000 zł,
2) dokonanie podziału majątku wspólnego stron poprzez przyznanie nieruchomości
określonej w punkcie 1 dla uczestnika postępowania, z obowiązkiem spłaty na
rzecz uczestniczki.
Ponadto wnoszę o:
3) w przypadku kwestionowania wartości nieruchomości przez uczestnika
postępowania wnoszę o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z
zakresu szacowania wartości nieruchomości na okoliczność ustalenia wartości
majątku wspólnego stron określonego w punkcie 1,
4) dopuszczenie dowodu z dokumentów – księgi wieczystej o numerze …………………..
na okoliczność składu majątku wspólnego stron,
5) dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność składu i wartości
majątku wspólnego stron.
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UZASADNIENIE

Strony pozostawały w związku małżeńskim od ……………………………. do
…………………………….., a ich stosunki majątkowe podlegały reżimowi majątkowej
wspólności ustawowej.
Dowód:

wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego w ……….. o sygn. akt …………………..

W trakcie trwania małżeństwa strony nabyły nieruchomość położoną w
……………………………………… o numerze …………………………………….za środki pochodzące z
majątku wspólnego.
Dowód:

księga wieczysta nr ……………………………………
przesłuchanie stron

Z uwagi na to, iż wnioskodawczyni nie korzysta z majątku wspólnego stron,
powyższy wniosek wydaje się konieczny i uzasadniony.

/-/ Agnieszka Kowalska

Załączniki:
1) odpis wniosku wraz z załącznikami,
2) dowody wymienione w treści wniosku,
3) dowód uiszczenia opłaty sądowej.
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