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Tczew, 18.04.2022 r.

Sąd Rejonowy
w Tczewie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Aleja Zwycięstwa 14
83-110 Tczew

Powód: XY
PESEL:
ul.
83-030

reprezentowany przez matkę

XZ
PESEL:
ul.
83-030

Pozwany: YZ
PESEL:
ul.
83-030

Wartość przedmiotu sporu: 6000 zł

Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

W imieniu małoletniego wnoszę o:

1. Zasądzenie na rzecz małoletniego XY od pozwanego YZ alimentów po 500 zł miesięcznie,

za okres od dnia wniesienia pozwu, płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z

ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki

jako ustawowego przedstawiciela.

2. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na termin rozprawy.

3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

4. Obciążenie pozwanego kosztami procesu

5. Udzielenie zabezpieczenia przez zobowiązanie pozwanego do uiszczania małoletniemu

powodowi alimentów po 500 zł miesięcznie przez czas trwania procesu, płatnych do dnia 10-
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go każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności

którejkolwiek z rat, do rąk matki jako ustawowego przedstawiciela.

Uzasadnienie

Małoletni XY jest wspólnym dzieckiem stron. Strony postanowiły, że opieka i

wychowanie nad małoletnim będą sprawowane przez matkę. Pozwany jako ojciec

dziecka nie przyczynia się do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb.

Ojciec dziecka porzucił rodzinę na początku kwietnia 2022. Dziecko znajdują

się w okresie intensywnego wzrostu i jego potrzeby są znaczne.

Powód  mieszka wraz z matką w domu wolnostojącym. Tym samym cały ciężar

utrzymania dziecka spoczywa na matce.

Ojciec nie ma żadnego kontaktu z dzieckiem.

Koszt utrzymania XY wynosi około 1000 zł miesięcznie. Koszty związane z

utrzymaniem lokalu wynoszą około ……. zł, w tym prąd, woda, wywóz śmieci,

kanalizacja, media co daje podzielone przez ….. osób około …………zł. Koszt

wyżywienia dziecka około …… zł, środki higieny/chemia ……. zł, ubrania, buty około

…….. zł.

Z moich informacji wynika, że ojciec dziecka posiada wykształcenie

podstawowe. Ostatnio pracował w przedsiębiorstwie TQ jako murarz, a potem jako

pracownik fizyczny. Osiągał zarobki w wysokości około 3000 zł miesięcznie.

Na ojcu dziecka spoczywa obowiązek przyczyniania się do zaspokajania

potrzeb dzieci, stąd też koniecznym jest uregulowanie sytuacji przez Sąd w momencie

gdy potrzeby dzieci są niezaspokajane.

Z uwagi na opiekę nad dzieckiem oraz drugą ciąże nie mogę podjąć pracy.

Otrzymuję świadczenie rodzinne w wysokości 95 zł i 500 +.

Oświadczam, że próbowałam polubownie załatwiać sprawę poprzez kontakt z

byłym partnerem, jednakże odmawia on przyczyniania się do zaspokajania potrzeb

dziecka.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia uzasadniam trudną sytuacją finansową

oraz brakiem zaspokajania potrzeb dziecka, które może przynieść nieodwracalne

skutki. Ojciec dziecka nie przyczynia się w żadnym stopniu do zaspokajania jego

potrzeb. Jestem zmuszona korzystać z pomocy znajomych i rodziny, co nie powinno

mieć miejsca. Muszę pożyczać pieniądze, bo nie starcza na podstawowe potrzeby.
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Biorąc powyższe pod uwagę pozew jest konieczny i uzasadniony.

Załączniki:
1. Oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia XY.

2. Rachunki.

3. Odpis pozwu.

4. Spis kosztów utrzymania XY.


