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WNIOSEK 
O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

W imieniu własnym, w związku z otrzymaniem wezwania do usunięcia braku formalnego
pozwu poprzez uiszczenie opłaty od pozwu w kwocie 750 zł, wnoszę o zwolnienie mnie od kosztów
sądowych w postaci opłaty od pozwu w całości. 

UZASADNIENIE

Pismem z dnia  8 stycznia  2018 r.,  doręczonym mi  w dniu 12 stycznia  2018 r.,  zostałem
wezwany przez Sąd do usunięcia braku formalnego pozwu poprzez jego opłacenie. Opłata od pozwu
wynosi 750 zł. Nie jestem w stanie wnieść opłaty sądowej z uwagi na moją trudną sytuację materialną.

Nie mam żadnych oszczędności ani wartościowych przedmiotów, które mógłbym spieniężyć
w celu uzyskania środków na opłatę. Utrzymuję się wyłącznie z renty z tytułu całkowitej niezdolności
do  pracy  w  wysokości  1.300  zł.  Moja  żona  pracuje  na  1/3  etatu  w  sklepie  spożywczym  jako
sprzedawczyni  z  wynagrodzeniem 800 zł  brutto  miesięcznie.  Dochody w całości  przeznaczmy na
nasze konieczne comiesięczne wydatki, w tym na czynsz i opłaty związane z korzystaniem z lokalu
mieszkalnego (900 zł), lekarstwa i badania (250 zł), żywność, artykuły higieniczne i środki czystości
(500 zł),  abonament  telewizyjny  oraz  opłaty  za  telefony  komórkowe  (100 zł).  Spłacam także  co
miesiąc raty pożyczki w wysokości 200 zł (pożyczkę wziąłem 2 lata temu na remont łazienki). 

Jak wynika z powyższego, nie jestem w stanie zapłacić opłaty od pozwu w kwocie 750 zł  bez
uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Nie mam żadnych oszczędności na pokrycie
opłaty sądowej, a moje dochody w całości przeznaczam na comiesięczne niezbędne wydatki. 

Szczegółową  informację  o  moim  stanie  rodzinnym,  majątku,  dochodach  i  źródłach
utrzymania zawarłem w załączonym oświadczeniu. 

Mając na uwadze powyższe, proszę o uwzględnienie mojego wniosku. 

…………………………………
   Jan Nowak

W załączeniu:
- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.


