
WNIOSEK O ZNIESIENIE SEPARACJI  
Z WNIOSKIEM O POWIERZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ OBOJGU RODZICOM I 
UTRZYMANIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ 
 
Miejscowość, dnia .....................r. 
 
Sąd Okręgowy w ………… 
Wydział Cywilny 
ul. ………………, …. - …. ……… 
 
Wnioskodawcy: 
1…………………PESEL: ………………ul. ………………… ….-… …………. 
2. …………………PESEL: ………………ul. ………………… ….-… …………. 
 
WNIOSEK 
o zniesienie separacji 
 
Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 616§ 1k.r.o., zgodnie wnosimy o: 
1)zniesienie separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w …………,  
Wydział Cywilny, z dnia ………………… r., sygn. akt ………….. 
2)powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron ……………………………, 
urodzonym w dn. …………………… r., obojgu rodzicom, 
3)utrzymanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. 
 
UZASADNIENIE 
 
Prawomocnym wyrokiem z dnia …………………. r., sygn. akt ……………, Sąd Okręgowy w ……………. orzekł separację 
wnioskodawców. Jednocześnie w orzeczeniu tym sąd okręgowy powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej 
nad małoletnim dzieckiem stron, ……………….., matce, ograniczając władzę rodzicielską ojca do dowiadywania się 
o stanie zdrowia dziecka oraz współdecydowania w zakresie wyjazdów dziecka za granicę na okresy dłuższe niż 
…… miesiące. 
 
Dowód:  
Załącznik nr 1–wyrok Sądu Okręgowego w …………………, z dnia …………… r., sygn. akt ……………………….., 
orzekający separację małżonków. 
 
Separacja małżonków, orzeczona ww. wyrokiem, była konsekwencją uzależnień, na jakie cierpi ……………………….. 
–uzależnienia od zakupów. Jednak kilka miesięcy temu ……………………………….. podjął leczenie odwykowe i 
zachowuje umiar w zakresie uzależnienia. Z tego względu strony zgodnie postanowiły, by ponownie zamieszkać 
razem, reaktywując pożycie małżeńskie.  
 
Wnioskodawcy postanowili również uregulować tę sytuację prawnie, wnosząc zgodnie o zniesienie separacji. 
 
Dowód: przesłuchanie stron. 
 
Z uwagi na to, że po stronie wnioskodawcy nie występują już przesłanki, jakimi kierował się sąd okręgowy, 
orzekając separację stron, tj. postawa wnioskodawcy nie wpływa negatywnie na wykonywanie przezeń władzy 
rodzicielskiej nad synem, strony zgodnie wnoszą o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich 
wspólnym małoletnim dzieckiem obojgu rodzicom. 
 
Jednocześnie ze względu na występujące w przeszłości problemy wnioskodawcy z uzależnieniem od zakupów, co 
skutkowało m.in. zaciąganiem przez wnioskodawcę zobowiązań bez zgody żony, strony zgodnie wnoszą o 
utrzymanie między nimi rozdzielności majątkowej. 
 
W tym stanie rzeczy wniosek niniejszy jest konieczny. 
(własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy nr 1   własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy nr 2) 



 
Załączniki: 
1)Załącznik nr 1–wyrok Sądu ………………….., ……………… r., sygn. akt …………; 
2)Załącznik nr 2–potwierdzenie dokonania opłaty sądowej w wysokości 100 zł; 
3)odpis pisma i załączników. 
 
 
 
 
 
 


