
………, dnia ....................... roku 
 
Sąd Rejonowy w ………… 
……. Wydział Cywilny 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
 
Wnioskodawca: …………….. PESEL: ............................. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Uczestnik postępowania: …………….. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
 
wartość przedmiotu sporu: ………………………………. 
opłata sądowa – WNIOSEK O ZWOLNIENIE 
 

WNIOSEK O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI 
 

 W imieniu własnym niniejszym wnoszę o: 
 
1. zniesienie współwłasności nieruchomości o powierzchni ……………………., położonej w 

…………… przy ul. ……………………………., dla którego Sąd Rejonowy w 
…………………….. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 
…………………………, o łącznej wartości …………………… zł poprzez fizyczny podział 
rzeczy zgodnie z przysługującymi stronom udziałami; 

2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do wniosku oraz 
dowodu z przesłuchania stron na okoliczności przedstawione w uzasadnieniu pisma; 

3. Dopuszczenie i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego celem wykonania projektu 
podziału nieruchomości opisanej w pkt. 1 wniosku na części odpowiadające udziałom stron 
postępowania; 

4. Zwolnienie wnioskodawcy od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu z uwagi na fakt, iż nie jest ona w stanie jej ponieść bez uszczerbku dla utrzymania 
siebie i najbliższej rodziny; 

5. Zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów 
postępowania według norm prawem przepisanych; 

 
 Nadto, na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc oświadczam, że strony nie 
podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a z uwagi na swoją 
sytuację wnioskodawca nie jest zainteresowany dokonaniem zniesienia współwłasności w formie 
umowy zawartej przed notariuszem. 
 

Uzasadnienie 
 
 …………………………… 
 
 Przedstawiony sposób zniesienia współwłasności wynika z możliwości finansowych stron 
postępowania i odpowiada podziałowi w naturze, o którym mowa w art. 623 kpc. Według najlepszej 
wiedzy wnioskodawcy inni współwłaściciele nie posiadają środków na spłatę udziału 
wnioskodawcy, a sam wnioskodawca w chwili obecnej nie chce zaciągać zobowiązania 
kredytowego celem spłaty pozostałych, dlatego w pierwszej kolejności domaga się fizycznego 
podziału rzeczy. W wypadku braku możliwości fizycznego podziału nieruchomości wnioskodawca 



rozważy złożenie alternatywnego żądania w ramach prowadzonego postępowania. 
 

W uzasadnieniu wniosku o zwolnienie od kosztów i ustanowienia pełnomocnika z urzędu 
wnioskodawca wskazuje, iż ……………………………………………………… 
 
 Mając na względzie art. 117 § 5 kpc wskazuję, iż pismo zostało sporządzone w ramach 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 
 Właściwość miejscowa sądu została ustalona w oparciu o art. 566 kpc. 
 
 Z uwagi na powyższe, wnoszę jak na wstępie. 
 
 
 
         Podpis 
 
Załączniki: 

− odpis pisma w wymaganej liczbie, 
− oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowych, 
− dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, majątkową i zdrowotną wnioskodawcy, 
− odpis z księgi wieczystej nieruchomości, 
− szkic przedstawiający hipotetyczny projekt podziału nieruchomości. 


