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Mo!na zadba" o sp#at$ kredytu 
i prawo do mieszkania

UMOWA KONKUBENCKA

zawarta w dniu 23 kwietnia 2010 w Warszawie
pomi!dzy:
Agnieszk" Wo#niak, legitymuj"c" si! dowodem osobistym nr ACD 283857, zamieszka$"
w Warszawie przy ul. Pu$awskiej 267/34 
a
%ukaszem Nowakiem, legitymuj"cym si! dowodem osobistym nr AFR 568394, zamieszka$ym
w Warszawie przy ul. Pu$awskiej 267/34 
zwanymi dalej stronami 

Agnieszka Wo#niak i %ukasz Nowak w zwi"zku z pozostawaniem przez nich, pocz"wszy od dnia
1 stycznia 2010 roku w zwi"zku nieformalnym, zawieraj" umow! konkubenck" nast!puj"cej tre&ci:

§ 1
Agnieszka Wo#niak i %ukasz Nowak zgodnie postanawiaj", 'e nabywa( b!d" w czasie trwania
zwi"zku konkubenckiego przedmioty maj"tkowe (do nabycia których nie jest wymagana forma
szczególna) na zasadach wspó$w$asno&ci u$amkowej w udzia$ach po 1/2 nawet w sytuacji, gdy
czynno&ci prawnej skutkuj"cej nabyciem prawa dokona jedynie jedna ze stron, a tak'e niezale'nie
od #ród$a finansowania nabycia.

§ 2
Agnieszka Wo#niak i %ukasz Nowak zgodnie postanawiaj", 'e w przypadku gdy do nabycia
(dokonywanego w czasie trwania zwi"zku konkubenckiego) przedmiotów maj"tkowych wymagana
b!dzie forma szczególna, strony dokonywa( b!d" ich nabycia jedn" czynno&ci" prawn"
na zasadach wspó$w$asno&ci u$amkowej w udzia$ach po 1/2, niezale'nie od #ród$a finansowania
nabycia. 

§ 3
Agnieszka Wo#niak i %ukasz Nowak zgodnie postanawiaj", 'e samochód osobowy Ford Mondeo nr
rej 34567J, nabyty w dniu 23 lutego 2010 roku, stanowi"cy obecnie w$asno&( %ukasza Nowaka,
stanie si! przedmiotem wspó$w$asno&ci stron w udzia$ach po 1/2. %ukasz Nowak zobowi"zuje si!
podj"( czynno&ci maj"ce na celu dokonanie zmiany stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym
wymienionego pojazdu w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

§ 4
Agnieszka Wo#niak potwierdza, 'e %ukasz Nowak dokona$ nak$adów na stanowi"ce 
jej maj"tek prawo odr!bnej w$asno&ci lokalu mieszkalnego po$o'onego w Warszawie przy
ul. Pu$awskiej 267/34, zakupionego w dniu 13 marca 2012 roku, poprzez dofinansowanie zakupu
wymienionego prawa w kwocie 30 000 z$, stanowi"cej 10% ceny jego zakupu. Strony o&wiadczaj",
'e wymieniony lokal pozostaje wy$"czn" w$asno&ci" Agnieszki Wo#niak i nie zostaje obj!ty
wspó$w$asno&ci" stron. Agnieszka Wo#niak zobowi"zuje si! w przypadku rozpadu zwi"zku
konkubenckiego stron zwróci( %ukaszowi Nowakowi w terminie 1 miesi"ca od dnia rozpadu
zwi"zku, kwot! stanowi"c" równowarto&( 10% rynkowej ceny mieszkania ustalonej na dat! 
rozpadu zwi"zku w oparciu o wycen! dokonan" przez rzeczoznawc! maj"tkowego wskazanego
przez %ukasza Nowaka. 

§ 5
Strony o&wiadczaj", 'e przedmioty urz"dzenia domowego, znajduj"ce si! w lokalu po$o'onym
w Warszawie przy ul. Pu$awskiej 267/34, w szczególno&ci meble stanowi"ce wyposa'enie salonu,
sypialni i kuchni, zabudowa kuchni wraz ze sprz!tem AGD i naczyniami, zestaw kina domowego
z kompletem g$o&ników, telewizor, odtwarzacz DVD, stanowi" wy$"czn" w$asno&( Agnieszki
Wo#niak i nie zostaj" obj!te wspó$w$asno&ci" stron. 

§ 6
Strony udzielaj" sobie wzajemnie pe$nomocnictwa ogólnego do dokonywania czynno&ci zwyk$ego
zarz"du, jak te' czynno&ci, które przekraczaj" zakres zwyk$ego zarz"du oraz czynno&ci faktycznych
dotycz"cych wszystkich rzeczy stanowi"cych wspó$w$asno&( stron w cz!&ciach u$amkowych.

§ 7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a tak'e jej wypowiedzenie wymagaj" formy pisemnej.

§ 8
Umowa zostaje zawarta w 2 jednobrzmi"cych egzemplarzach – po 1 dla ka'dej ze stron.

Agnieszka Wo#niak %ukasz Nowak

>WZÓR UMOWY 


