
Umowa zniesienia współwłasności 
 

zawarta w dniu ……….. 2007 r. 
 
pomiędzy: 
 
1) …………………… zam. ………… ul. .a ……… nr NIP …………. nr 

dowodu osobistego ………., nr PESEL ………..; 
 
a 
 
2) ……………… zam. ………… ul. …………. m. . nr NIP ............................ 

nr dowodu osobistego .............................., nr PESEL …………….. 
 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
 
1. Strony zgodnie oświadczają, Ŝe są współwłaścicielami po 50% udziałów w 

nabytych przed zawarciem małŜeństwa sprzęcie RTV i AGD, komputerze 
przenośnym, przedmiotach uŜytku domowego oraz samochodzie 
osobowym marki ………… 

2. Strony znoszą bez spłat lub dopłat współwłasność w/w przedmiotów w ten 
sposób, Ŝe: 

 
1) ……………………..staje się wyłącznym właścicielem samochodu 

osobowego marki ……….. nr rej. ……….. nr nadwozia ……………… nr 
silnika ……….  rok produkcji ….., nr karty pojazdu …………. będącego w 
wyłącznym posiadaniu ……………. oraz będącego w jej posiadaniu 
sprzętu RTV i AGD oraz przedmiotów uŜytku domowego o łącznej 
wartości …… zł.  

2) ………….. staje się wyłącznym właścicielem sprzętu RTV i komputera 
przenośnego oraz przedmiotów uŜytku domowego o łącznej wartości …… 
zł.  

 
3. ………….. oświadcza, Ŝe w dniu dzisiejszym wyda  

……………………….. wyŜej opisany samochód osobowy marki ………. 
4. Strony zgodnie oświadczają, Ŝe wraz z wydaniem samochodu osobowego 

marki ……….. zrzekają się bez spłat i dopłat wzajemnych roszczeń 
związanych z nabytymi przed zawarciem małŜeństwa na współwłasność 
przedmiotami majątkowymi. 

 
§ 2. 



 
1. Umowa nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie 

do art. 1 ust.1 pkt 1 lit.f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 
czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.399 z późn. 
zm.). 

2. ……………oświadcza, Ŝe udzieli ………………………. wszelkiej 
niezbędnej pomocy w dopełnieniu warunków formalno-prawnych 
umoŜliwiających przerejestrowanie samochodu osobowego marki 
………………. 

 
§ 3. 

 
Spory powstałe w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez właściwe 
sądy powszechne w ………….. 

§ 4. 
 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 5. 
 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze stron. 
 
 
 

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


