Wejherowo, dnia 21 listopada 2017 roku
Sąd Rejonowy w Wejherowie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Reformatów 9
84-200 Wejherowo
powód: 1/ Piotr Kowalski
ul. Kwiatowa 10c/3
84-214 Bożepole Wielkie
PESEL:
2/ Weronika Kowalska
ul. Kwiatowa 10c/3
84-214 Bożepole Wielkie
PESEL:
3/ Justyna Kowalska
ul. Kwiatowa 10c/3
84-214 Bożepole Wielkie
PESEL:
reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego
matkę Małgorzatę Nowak
ul. Kwiatowa 10c/3
84-214 Bożepole Wielkie
PESEL:
pozwany: Mateusz Kowalski
ul. Malinowa 2c/4
84-214 Bożepole Wielkie
wps: 18.000,00 zł (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych)
Pozew o alimenty
Niniejszym, wnoszę o:
1/ zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego Mateusza Kowalskiego na rzecz małoletnich Piotra
Kowalskiego, Weroniki Kowalskiej, Justyny Kowalskiej kwoty po 500,00 zł (pięćset złotych)
miesięcznie na każde z nich, a więc łącznie 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych), płatnych z góry do
rąk przedstawicielki ustawowej matki Małgorzaty Nowak do dnia 10 każdego miesiąca wraz z
ustawowymi odsetkami za opóźnienie, obciążając matkę pozostałymi kosztami utrzymania dzieci
oraz osobistymi staraniami o ich wychowanie;
2/ zabezpieczenie powództwa o alimenty, na podstawie art. 753 kpc, poprzez zobowiązanie
pozwanego, do łożenia tytułem alimentów na rzecz dzieci przez czas trwania postępowania kwoty
po 300,00 zł (trzysta złotych) miesięcznie na każde z nich, a więc łącznie 900 zł (dziewięćset
złotych), płatnych do rąk przedstawicielki ustawowej matki Małgorzaty Nowak do dnia 10 każdego
miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, poczynając od miesiąca wytoczenia
powództwa;

3/ zobowiązanie pozwanego do przedłożenia zaświadczenia o jego zarobkach.
W tym miejscu oświadczam, że mimo wielokrotnych rozmów pozwany nie chce płacić
alimentów dobrowolnie, a więc nie było możliwości polubownego zakończenia sporu.
Uzasadnienie
Pozwany jest ojcem małoletniego Piotra Kowalskiego urodzonego dnia 10 maja 2008 roku
w Wejherowie, małoletniej Weroniki Kowalskiej urodzonej dnia 17 marca 2012 roku w
Wejherowie, małoletniej Justyny Kowalskiej urodzonej dnia 28 grudnia 2016 roku w Wejherowie.
Dowód: 3 odpisy skrócone aktów urodzenia
Pozwany jest stolarzem. Zarabia ok. 3500 zł netto miesięcznie.
Matka dzieci nie pracuje, zajmuje się dziećmi. Jest zarejestrowana jako bezrobotna bez
prawa do zasiłku. Otrzymuje zasiłki z pomocy społecznej, świadczenie rodzinne i świadczenie
500+.
Dowód:
1/ zaświadczenie z Urzędu Pracy
2/ decyzje o wydane przez GOPS w Łęczycach – 3 sztuki
Dzieci są zdrowe. Najstarszy syn chodzi chodzi już do szkoły, starsza córka do przedszkola,
a najmłodszą córką opiekuje się matka.
Koszt związany z najmem mieszkania to 800 zł. Opłaty za mieszkanie wynoszą ok. 500 zł.
Na jedzenie rodzina wydaje ok. 700 zł. Na środki czystości i higieny ok. 200 zł. Ubrania, zabawki,
artykuły szkolne, rozrywki dla dzieci to ok. 300 zł.
Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do
świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się
samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego
utrzymania i wychowania.
Stosownie do art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń
alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i
majątkowych możliwości zobowiązanego.
W związku z tym dochodzone roszczenia odpowiada możliwościom zarobkowym
pozwanego i pozwoli na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci.
Mając na uwadze powyższe, pozew jest uzasadniony i konieczny, a więc wnoszę jak na
wstępie.
…................................................................
(czytelny podpis)
Załączniki:
1/ 3 odpisy skrócone aktów urodzenia
2/ zaświadczenie z Urzędu Pracy
3/ decyzje o wydane przez GOPS w Łęczycach – 3 sztuki
4/ odpis pozwu wraz z załącznikami

