Olkusz, dnia ........ r.
UGODA MEDIACYJNA
W dniu ........................ r na spotkaniu mediacyjnym, które odbyło się w siedzibie
Kancelarii Mediacyjnej „TEMIDA” w Olkuszu przy ul.Kr.K.Wielkiego 29 lok.201a w
obecności mediatora Edyty Czarnoty wpisanej na listę stałych mediatorów w Sądzie
Okręgowym w ………………………… została zawarta ugoda pomiędzy

zam.

ul.

…………………………

,

PESEL:

Panią ………………..,

…………………..

a

Panem

……………………………., zam. ………………………….., PESEL: ………………………
w sprawie o podział majątku wspólnego.
W toku postępowania mediacyjnego strony zawierają ugodę o następującej treści:
1. Strony zgodnie ustalają, że w skład majątku wspólnego ……………………………… wchodzą
następujące składniki majątkowe:
a) lokal mieszkalny nr …………. w budynku przy ul. …………………… w ………………, nabyty na
prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, o powierzchni użytkowej 54,36
m2, obejmujący trzy pokoje, kuchnię, łazienkę, wc oraz przedpokój, dla którego to lokalu
prowadzona

jest

………………………..;

księga

wieczysta

o łącznej

wartości

KW

………………..

……………..

przez

Sąd

PLN (słownie:

Rejonowy

w

……………………………….

złotych),
b) następujące rzeczy ruchome:
- telewizor 28’ marki „Thomson” – 150 PLN,
- telewizora 21’ marki „Thomson” - 100 PLN,
- elektryczny podgrzewacz wody (bojler) marki „Zelmech” – 100 PLN,
- zestaw mebli składający się z: segmentu, dwóch komód, słupka, segmentu rogowego,
szafki pod telewizor, ławy, dwóch foteli, lustra oraz biurka – 5 000 PLN,
- wieży stereofonicznej marki „Philips” - 100 PLN.
2. ………………… i ………………………….. dokonują zgodnego podziału opisanego wyżej majątku
wspólnego przez przyznanie przedmiotów wymienionych w punkcie 1 wniosku, podpunkt
od ..... do .... Pana ........................, a pozostałych przedmiotów przyznanie na własność
Pani................................
3. ………………………….. zapłaci …………………………………….. kwotę ...................PLN (słownie:
………………………………… złotych) tytułem spłaty jego udziału w majątku wspólnym,
jednorazowo, na konto …………………………………….., Bank.......... w ciągu ..........................
od dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie ………………….. w (chodzi o to, że jeśli

jeden z małżonków otrzyma większą część majątku wspólnego, np. mieszkanie, drugiemu
należy się dopłata, która wyrówna jego rzeczywisty udział w majątku wspólnym)
4. Strony zgodnie oświadczają, że powyższa ugoda wyczerpuje wszystkie zaistniałe
między nimi roszczenia powstałe z tytułu podziału majątku wspólnego.
5. Strony zgodnie oświadczają że koszty zastępstwa procesowego i koszty postępowania
sądowego wzajemnie się znoszą.
6. Strony zgodnie oświadczają, że dobrowolnie akceptują postanowienia niniejszej ugody.
7. Ugodę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla
każdej ze stron, jednym dla Sądu ………………………………….. oraz jednym dla mediatora.

Podpisy Stron:
................................................

...............................................

