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…………………., dnia ………….……………… r.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe
w Gdańsku
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. 3-go Maja 9 A

80-802 Gdańsk

Wnioskodawca: ………………………….

PESEL: ……………….

ul. ……………………..

………………………...

Telefon: ………………..

Uczestnik: …………………………

PESEL: ………………..

ul. ………………………

………………………….

Wniosek
o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego

zarządu majątkiem Ubezwłasnowolnionego

Działając jako opiekun prawny …………………… wnoszę o zezwolenie na

dokonanie czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem

……………………………. urodzonej/go dnia …………………… w ……………………,

PESEL: ……………………. polegających na:

1. Wypłacie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz Ubezwłasnowolnionego

…………………………. w formie gotówkowej lub bezgotówkowej kwoty pieniężnej w

wysokości …………… celem nabycia w imieniu ubezwłasnowolnionego urządzenia do

rehabilitacji …………………….. umożliwiającego poprawę stanu zdrowia w przedziale

od ……………… do…………
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2. Nabyciu w imieniu ………………………. Urodzonej/go dnia ………………….w

……………………, PESEL: urządzenia do rehabilitacji umożliwiającego poprawę

stanu zdrowia za kwotę w przedziale od …………..do……………………………..

UZASADNIENIE
…………………. jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Dnia ……………………….. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk

– Południe w Gdańsku w sprawie o sygn. akt: …………………….. zostałem

ustanowion/y opiekunem prawnym …………………………. urodzonej/go dnia

……………….. w ………………, PESEL: ………………….

Dowód: odpis postanowienia w sprawie …………………..

……………………… jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym oraz

porusza się na wózku inwalidzkim. Obecnie konieczne jest nabycie urządzenia

umożliwiającego poprawę stanu zdrowia. Dzięki sprzętowi ubezwłasnowolniony

będzie mógł samodzielnie ćwiczyć w domu i szybciej dojść do sprawności. Kolejki do

rehabilitacji uniemożliwiają efektywne leczenie. Brak specjalistycznego sprzętu

utrudnia dojście do minimalnej sprawności. Lekarz zarekomendował terapię z tym

urządzeniem, gdzie czas podjętych działań może mieć niebagatelne znaczenie.

Dowód: kopia zaświadczenia o niepełnosprawności; zalecenia lekarza prowadzącego

Czynności wskazane we wniosku mają na celu dobro ubezwłasnowolnionego.

Na podstawie art. 175 w zw. z art. 156 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks

Rodzinny i Opiekuńczy opiekun prawny powinien uzyskiwać zezwolenie Sądu

opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku

ubezwłasnowolnionego.

Czynności te będą wiązały się z rozporządzeniem majątkiem, który w tym

wypadku ma w mojej ocenie znaczną wartość,  a zatem konieczne jest uzyskanie

zgody Sądu. W istocie nie spowoduje to uszczuplenia majątku , bowiem w zamian za

świadczenie pieniężne …….. nabędzie własność urządzenia.
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Pani/pan dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, a po

rozporządzeniu finansami we wnioskowanej wysokości w dalszym ciągu pozostanie

jej/mu na koncie znaczna suma pieniędzy.

Z uwagi na sytuację finansową nie jestem w stanie samodzielnie nabyć

przedmiotowego urządzenia, aby zapewnić możliwość uczestniczenia w życiu

społecznym osobie ubezwłasnowolnionej i przyspieszyć powrót do minimalnej

sprawności.

Obecnie ubezwłasnowolniony mieszka razem ze mną i moją rodziną, a zatem

korzystanie z przedmiotowego sprzętu będzie możliwe codziennie gdy Pani/pan

będzie tego potrzebował/a.

Stan zdrowia …….. nie ulega poprawie, a zatem wizyty u lekarzy są coraz

częstsze i wymagają skomplikowanego działania celem poprawienia sytuacji

zdrowotnej. Nabycie przedmiotowego pojazdu znacznie polepszyłoby komfort życia

Pan/pani ………………...

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak na wstępie.

…………………………………………………

(podpis)

Załączniki:

1. Dowód uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 100 zł.

2. Odpis wniosku

3. Odpis postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia opiekunem prawnym.

4. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

5. Zalecenia lekarza.
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