
 

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: ………………………………………………………  
                                                (łączna wartość nieruchomości, która podlega podziałowi)  

 
 

Wniosek o zniesienie współwłasności 

Wnoszę o: 

 zniesienie współwłasności nieruchomości położonej ................................................................ ………. 

przy ulicy ....................... ……………….oznaczonej jako działka nr …………………………………. 

o powierzchni ................ ……………………….Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej 

nr………………….. ...... ………. 

W wyniku zniesienia współwłasności wnoszę o przyznanie na rzecz: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

(należy przedstawić proponowany podział, z podaniem co komu ma zostać przyznane) 

 

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.  

…………………………………………………... 

         (podpis wnioskodawcy) 

Dodatkowe informacje na odwrocie 



Załączniki: 

 

1. akt własności tj.  akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej, lub akt własności ziemi(oryginały) 

2. wypis z rejestru gruntów (oryginały) 

3. odpis wniosku wraz z załącznikami w tylu egzemplarzach ilu jest uczestników postępowania 

(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 

 

 


