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Wniosek o ustalenie kontaktów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

1) uregulowanie kontaktów wnioskodawcy z małoletnią córką stron urodzoną dnia 8

lipca 2016 r. w ten sposób, iż kontakty będą się odbywały bez obecności matki

małoletniej, z prawem zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania w następujących

terminach:

a) w każdy weekend miesiąca od godz. 17 w piątek do godz. 21 w niedzielę,

2) o zasądzenie od uczestniczki postępowania na rzecz wnioskodawcy kosztów

postępowania według norm przepisanych,



3) przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron  na okoliczność ustalenia zdolności

wychowawczych wnioskodawcy w opiece nad dzieckiem, więzi łączących

małoletniego z wnioskodawcą,

4)  zabezpieczenie wniosku poprzez uregulowanie kontaktów wnioskodawcy z

małoletnią córką stron w ten sposób, iż kontakty będą się odbywały bez obecności

matki małoletniego, z prawem zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania w każdy

weekend miesiąca od godz. 18 w piątek do godz. 20 w niedzielę, na czas trwania

postępowania.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca i Uczestnik są rodzicami małoletniej. Córka ma prawie 6 lat.

Rodzice nie zamieszkują wspólnie, a obecnie miejsce pobytu dziecka znajduje się przy

matce.

Dowód: odpis aktu urodzenia

Nie możemy się polubownie porozumieć w przedmiocie ustalenia kontaktów z

dzieckiem, stąd też istnieje konieczność sądowego uregulowania kontaktów z

dzieckiem. Jestem związany z córką i chcę być dla niej ojcem. Brak kontaktu z

dzieckiem pozbawi jej możliwości posiadania obojga rodziców.

Wniosek o zabezpieczenie uzasadniam brakiem kontaktu z dzieckiem i braku

porozumienia ze strony matki oraz potrzebą utrzymywania więzi rodzica z dzieckiem,

które jest mu niezbędne do  prawidłowego rozwoju. Powyższe  utrudnianie może

bezpowrotnie ukształtować nasze relacje. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie

mogę uczestniczyć w życiu córeczki.

Z powyższych względów wniosek jest w pełni zasadny i wnoszę o jego

uwzględnienie.

Załączniki:

1) odpis wniosku wraz z załącznikami,

2) dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł.

3) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.


