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Gdańsk, 19.04.2022 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku
II Wydział Cywilny Rodzinny
ul. 3 Maja 9A

80-802 Gdańsk

Powód: XY

PESEL:

ul.

80-300 Gdańsk

Pozwany: XX

ul.

80-300 Gdańsk

Pozew o rozwód

W imieniu własnym wnoszę o rozwiązanie małżeństwa z pozwanym , zawartego w dniu

22.04.1997 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kartuzach, nr aktu małżeństwa

220011 przez rozwód bez orzekania o winie.

Ponadto wnoszę o:

1. Powierzenie matce wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron YY

urodzonym 13.06.2008 z ustaleniem, że każdorazowym miejscem zamieszkania dziecka

będzie miejsce zamieszkania matki i ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojcu do

współdecydowania o istotnych prawach dziecka, tj. sposobie leczenia.

2. Zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka w

wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, płatne do rąk matki do 10 dnia każdego miesiąca z

ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia, począwszy od dnia wniesienia pozwu.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

4. Powierzenie sprawowania opieki nad dzieckiem stron na czas trwania procesu powodowi i

zobowiązanie pozwanego do płacenia kwoty 500 miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca

do rąk powoda na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka w trakcie trwania

procesu w trybie zabezpieczenia powództwa.



2

5.Ustalenie, że pozwany będzie miał prawo do kontaktów z dziećmi w ten sposób, iż kontakty

będą się odbywały bez obecności matki, z prawem zabierania dziecka poza miejsce

zamieszkania i możliwością noclegu w następujących terminach:

a) W każdą pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca, od soboty godz. 17 do niedzieli godz. 17.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w

Gdańsku w dniu 22.07.1975.

Dowód: odpis aktu małżeństwa

Z małżeństwa urodziło się dwoje dzieci. Z czego jedno jest dalej małoletnie, tj. YY

Dowód: odpis aktu urodzenia

Pożycie stron układało się początkowo dobrze. Z czasem sytuacja się pogorszyła.

Dowód: Przesłuchanie stron

Strony nie łączy więź fizyczna, emocjonalna, ani gospodarcza. Powód wyprowadził się

od pozwanego we wrześniu 2021 r. wraz z dziećmi.

Dowód: Przesłuchanie stron

W tych warunkach nastąpił między stronami zupełny i trwały rozkład pożycia

małżeńskiego. Utrzymanie tego związku nie leży ani w interesie społecznym, ani w interesie

dzieci stron. Dzieci zdają sobie sprawy z sytuacji jaka istnieje pomiędzy rodzicami. Akceptują

wolę rozstania się rodziców i nie wpłynie to na nie z pewnością negatywnie.

Pozwany nie łożył i nie łoży na utrzymanie dzieci. Względy słuszności przemawiają za

tym, by pozwany w okresie procesu, wcześniej od momentu wyprowadzki i później łożył na

utrzymanie dzieci kwotę 500 zł miesięcznie. Ponieważ pozwany nie interesuje się dziećmi

stron i nie ma warunków do jego wychowania , uzasadniony jest wniosek o powierzenie

powódce władzy rodzicielskiej i sprawowanie opieki oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej

pozwanemu. Pozwany daje nadto zły przykład dzieciom co może doprowadzić do ich

demoralizacji.

Strony próbowały wielokrotnie się godzić i polubownie załatwić sprawę, stąd też

ewentualne skierowanie sprawy do mediacji nie leży w interesie stron i powód nie wyraża na

to zgody.

Biorąc powyższe pod uwagę pozew jest konieczny i uzasadniony.
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Załączniki:

1.Odpis aktu małżeństwa.

2.Odpis aktu urodzenia dziecka- YY.

3.Odpis pozwu i załączników.

4.Spis kosztów utrzymania.

5. Dowód uiszczenia opłaty od pozwu.


