Gdynia, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni
Wydział VII Cywilny
plac Konstytucji 5
81-354 Gdynia

Wnioskodawca:

Bożena Jasińska
ul. Morska 1
81-350 Gdynia
PESEL: 80070601265

Uczestnik:

Mariusz Kowalski
ul. Morska 1/5
81-350 Gdynia

Wartość przedmiotu sporu:

1 500 zł

WNIOSEK
w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o zobowiązanie sprawcy
przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1. zobowiązanie uczestnika postępowania do opuszczenia lokalu mieszkalnego położonego w
Gdyni przy ul. Morskiej 1/5, zajmowanego wspólnie z wnioskodawcą;
2. obciążenie uczestnika postępowania kosztami postępowania;
3. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Marii Jasińskiej zam. ul.
Morska 1/5, 81-350 Gdynia, na okoliczność stosowania przemocy przez uczestnika względem
wnioskodawcy oraz jej małoletniego dziecka, nadużywania alkoholu przez uczestnika,
wszczynania awantur przez uczestnika, kierowania gróźb w stronę wnioskodawcy;
4. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Sławomira Nowaka zam. ul.
Morska 1/4, 81-350 Gdynia na okoliczność stosowania przemocy przez uczestnika względem
wnioskodawcy oraz jej małoletniego dziecka, nadużywania alkoholu przez uczestnika,
wszczynania awantur przez uczestnika, agresywnego zachowania uczestnika wobec
wnioskodawcy oraz jej małoletniego dziecka;
5. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Jolanty Zakrzewskiej zam. ul.
Morska 1/3, 81-350 Gdynia na okoliczność stosowania przemocy przez uczestnika względem

wnioskodawcy oraz jej małoletniego dziecka, nadużywania alkoholu przez uczestnika,
wszczynania awantur przez uczestnika, agresywnego zachowania uczestnika wobec
wnioskodawcy oraz jej małoletniego dziecka;
6. przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych poniżej na okoliczności przytoczone w
uzasadnieniu niniejszego pozwu.
UZASADNIENIE
Wnioskodawca oraz uczestnik, zamieszkują wraz z matką wnioskodawcy Marią Jasińską w
lokalu mieszkalnym położonym w Gdyni pryz ul. Morskiej 1/5. Lokal stanowi własność matki
wnioskodawcy.
Dowód:

wydruk

elektronicznej

księgo

wieczystej

nr

GD1Y/000996929/8;

zaświadczenie o zameldowaniu.
Strony żyją razem od 15 lat, jednak nie mają ślubu. Mają jedno dziecko, małoletnią Joannę
Kowalską, która zamieszkuje ze stronami.
Dowód:

odpis skrócony aktu urodzenia.

Uczestnik postępowania stosuje względem wnioskodawcy, jej małoletniej córki oraz matki
przemoc, która polega na ubliżaniu, groźbach oraz używaniu siły fizycznej. Ponadto od kliku lat
uczestnik postępowania nadużywa alkoholu, który spożywa zarówno w domu jak i poza domem. Po
spożyciu alkoholu uczestnik postępowania jest najbardziej agresywny, wtedy swoją agresję kieruje
również do dziecka.
W

2015

Dowód:

r.

po

jednej

z

interwencji

policji

została

założona

niebieska

karta.

ksero wypełnionego formularza niebieskiej karty.

Przemoc stosowana przez uczestnika postępowania, polega m. in. wszczynaniu głośnych
awantur, na używaniu obraźliwych słów w stosunku do pozostałych domowników, w tym do dziecka,
grożeniu śmiercią, pobiciem, grożeniu oddaniem Marii Jasińskiej do domu starców, a małoletniej
córki do domu dziecka, rozrzucaniu i niszczeniu przedmiotów znajdujących się z mieszkaniu, biciu po
twarzy oraz podduszaniu wnioskodawcy oraz jej matki, szarpaniu dziecka.
Dowód:

zeznania Marii Jasińskiej, Sławomira Nowaka, Jolanty Zakrzewskiej;
dokumentacja fotograficzna;
nagranie audio.

W lutym 2017 r. uczestnik pobił wnioskodawcę na tyle mocno, że konieczna była wizyta na
szpitalnym oddziale ratunkowym. Skutkiem pobicia było wstrząśnienie mózgu, pęknięte żebra oraz
rozległe stłuczenia ciała i pęknięty łuk brwiowy.
Dowód:

dokumentacja medyczna;
zeznania Marii Jasińskiej.

Po spożyciu alkoholu, uczestnik, awanturuje się również na klatce schodowej, wykrzykuje na
niej wymyślone historie dotyczące reszty domowników, a także używa w stosunku do nich
obelżywych słów, tak aby sąsiedzi słyszeli.
Dowód:

zeznania

Marii

Jasińskiej,

Sławomira

Nowaka,

Jolanty Zakrzewskiej.
Tylko w 2017 r. w mieszkaniu zajmowanym przez strony, z powodu zachowania uczestnika,
policja interweniowała pięciokrotnie.
Dowód:

notatki służbowe funkcjonariuszy policji- Komenda Miejska Policji w Gdyni.

Zachowanie uczestnika postępowania, powoduje że wspólne zamieszkiwanie jest szczególnie
uciążliwe. Wnioskodawca jak i pozostali uczestnicy żyją w ciągłym strachu, małoletnie dziecko boi
się wracać do domu a ponadto zajmowane mieszkanie ulega coraz większemu zniszczeniu.
Wnioskodawca zamieszkuje w ww. lokalu na podstawie ustnej umowy użyczenia. Czynsz
najmu dla podobnych lokali położonych w okolicy wynosi 500 zł miesięcznie, stąd też wartość
przedmiotu sporu wynosi 1500 zł (3 x 500 zł).
Mając powyższe na uwadze, wnioskodawca wnosi jak na wstępie.
Bożena Jasińska

Załączniki:
1. odpis pisma;
2. dowód uiszczenia opłaty od wniosku (40zł);
3. wydruk elektronicznej księgo wieczystej nr GD1Y/000996929/8;
4. zaświadczenie o zameldowaniu;
5. odpis skrócony aktu urodzenia;
6. ksero wypełnionego formularza niebieskiej karty;
7. dokumentacja fotograficzna – zdjęcia 10 szt.;
8. nagranie audio- płyta CD;
9. dokumentacja medyczna.

