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    ????? MAPA DOJAZDU  
 

UMOWY MAŁŻEŃSKIE MAJĄTKOWE  
 

I. DANE OSOBOWE MAŁŻONKÓW / PRZYSZŁYCH MAŁŻONKÓW: 
 

DANE OSOBOWE:  
1) imię/imiona _______________________________________________________________ 
2) nazwisko _________________________________________________________________ 
3) imiona rodziców ___________________________________________________________ 
4) nr PESEL  ______________________________nr NIP ____________________________ 
5) adres zamieszkania  ________________________________________________________ 
6) seria i nr dokumentu tożsamości ______________________________________________ 
9) telefon __________________________________________________________________ 

 
DANE OSOBOWE:  
1) imię/imiona _______________________________________________________________ 
2) nazwisko _________________________________________________________________ 
3) imiona rodziców ___________________________________________________________ 
4) nr PESEL  ______________________________nr NIP ____________________________ 
5) adres zamieszkania  ________________________________________________________ 
6) seria i nr dokumentu tożsamości ______________________________________________ 
9) telefon __________________________________________________________________ 

 
 

II. DOKUMENTY:  
1) umowa o wyłączenie wspólności ustawowej - odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli 

małżeństwo zostało zawarte; 
2) umowa o rozszerzenie wspólności ustawowej poprzez włączenie do wspólności 

ustawowej składników majątku należących do majątku osobistego któregokolwiek z 
małżonków/przyszłych małżonków albo o ograniczenie wspólności ustawowej; 
dokumenty konieczne:  

 odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli małżeństwo zostało zawarte;  
 jeżeli umowa dotyczy nieruchomości – stosowne dokumenty wymagane dla 

zbycia nieruchomości (mieszkania, działki, nieruchomości …); 
3)  umowa o podział majątku dorobkowego (po ustaniu wspólności ustawowej):  

 wypis aktu notarialnego umowy małżeńskiej majątkowej, np. o wyłączenie 
wspólności ustawowej, jeżeli była zawarta; 

 prawomocny wyrok orzekający rozwód, jeżeli rozwód został orzeczony;  

UMOWY MAŁŻEŃSKIE MAJĄTKOWE 

I. DANE OSOBOWE MAŁŻONKÓW / PRZYSZŁYCH MAŁŻONKÓW:  
- wynikające z dowodu osobistego

II. DOKUMENTY:   
1) intercyza -  umowa majątkowa zawierana   
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przed zawarciem małżeństwa 



    - dane osobowe wynikające z dowodu osobistego

2) umowa o wyłączenie   wspólności ustawowej 
- odpis skrócony aktu małżeństwa

3) umowa o podział majątku dorobkowego (po ustaniu wspólności ustawowej): 
 wypis aktu notarialnego umowy małżeńskiej majątkowej, np. 

o wyłączenie wspólności ustawowej, jeżeli była zawarta;
 prawomocny wyrok orzekający rozwód, jeżeli rozwód został 

orzeczony; 
 jeżeli podział dotyczy nieruchomości – stosowne dokumenty 

wymagane  dla  zbycia  nieruchomości  (mieszkania,  działki, 
nieruchomości …);

III. ISTOTNE DANE:   
1) sposób podziału majątku dorobkowego __________________________________
2) cena rynkowa/wartość majątku podlegającego podziałowi __________________ 
3) w razie spłat/dopłat - sposób zapłaty: gotówka/przelew – nr konta ____________ 
4) termin zapłaty ______________________________________________________ 
5) inne ________________________________ 

1. przy  dokonaniu  czynności  notarialnej  okazuje  się  oryginał  dokumentu  tożsamości  (dowodu osobistego,  
paszportu, karty pobytu);

2. ostateczna  decyzja  o  tym,  jakie  dane/dokumenty  są  konieczne  dla  sporządzenia  czynności  notarialnej  
dokonywana  jest  indywidualnie  dla  każdej  czynności  przy  uwzględnieniu  okoliczności  konkretnego  
przypadku;

3. wyżej wymieniona lista zawierająca dane/dokumenty ma charakter wyłącznie informacyjny i zastrzega się,  
że w konkretnym przypadku może okazać się niezupełna. 
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