
Młyn, dn. 16.09.2016 r.

Sąd Rejonowy 
w Młynie

Wydział II Cywilny  

 Wnioskodawca: Aldona Konopna, 
ul. Miejska 34, 33-500 Młyn PESEL: 12345678910 
                                          
 
 Uczestnik: Mariusz Konopny, 
ul. Miejska 34, 33-500 Młyn PESEL:09876543211
                                

Wartość przedmiotu sporu: 200,000 zł
                                                       

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Wnoszę o: 
1) Ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni Aldona Konopna i uczestnika 
postępowania Mariusz Konopny wchodzą następujące przedmioty: 
* nieruchomość – dom wraz z działką na której jest postawiony –  szacunkowa 
wartość150,000 zł
* sprzęt agd –  szacunkowa wartość 5,000 zł
* sprzęt rtv – szacunkowa wartość   7,000 zł 
* meble – szacunkowa wartość        18,000 zł
* samochód Audi A6n – szacunkowa wartość 20,000 zł

2) Dokonanie podziału majątku wspólnego przez przyznanie przedmiotów wymienionych w 
punkcie 1 wniosku, podpunkt 2,3,5 wnioskodawczyni, a pozostałych przedmiotów przyznanie
na własność uczestnikowi 

3) Zasądzenie od uczestniczka na rzecz wnioskodawczyni dopłaty w kwocie 52,000 zł 
tytułem wyrównania wartości jego udziału. 

4) zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kosztów postępowania według norm 
przepisanych.  

5) Strony nigdy nie podejmowały próby podziału majątku wspólnego poprzez mediację. 
Uczestnik nie wyrażał chęci rozwiązania sprawy w sposób polubowny, pomimo 
kilkakrotnych prób ze strony wnioskodawczyni.
 
                                                      U Z A S A D N I E N I E

Strony zwarły związek małżeński 14.05.2000  r. 

Dowód: akt małżeństwa

Dom, przedmioty w/w oraz samochód małżonkowie nabyli wspólnie i stanowią one dorobek 
majątkowy. Wnioskodawczyni  podczas trwania związku małżeńskiego nigdy nie 
wnioskowała o zawarcie umowy majątkowej. Nie było także takiej inicjatywy ze strony 
uczestnika. 

Dowód: przesłuchanie stron



Strony obecnie są podczas trwającej sprawy rozwodowej, która zważywszy na brak 
współpracy ze strony uczestnika (fakt nie stawiania się na rozprawach sądowych) przedłuża 
się. Wnioskodawczyni jest zadeklarowana w kwestii rozwodu i nie ma obecnie żadnego 
wpływu na to jak uczestnik rozporządza swoim środkami finansowymi. Według 
wnioskodawczyni istnieje przypuszczenie, że uczestnik rozpocznie dzielność gospodarczą co 
wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i koniecznością wzięcia  kredytu. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż według wnioskodawczyni nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego i 
wnioskodawczyni nie planuje wspólnej przyszłości z uczestnikiem chciałaby mieć 
uregulowane kwestie finansowe i nie brać udziału w nowych inwestycjach uczestnika. 
Wnioskodawczyni chcę się wyprowadzić z wspólnego domu i zakupić sobie mieszkanie. Nie 
chce dalej zamieszkiwać we wspólnie wybudowanym domu, gdyż wiąże się to dla niej ze 
zbyt dużym obciążeniem psychicznym. W załączeniu zaświadczenie od lekarza psychiatry. 
Między małżonkami ciągle dochodzi do konfliktów, nie jest możliwe dalsze wspólne 
zamieszkiwanie. W związku z powyższym wnioskuje jak w pkt. 1.

                                                                                            
                                                                                                            Aldona Konopna
                                                                                                       Podpis wnioskodawcy  

Załączniki: 

1. tytuły własności do poszczególnych składników majątku
2.  akt małżeństwa
3.  odpis wniosku i załączników
4. zaświadczenie lekarza psychiatry 


