
                                                                                           Wejherowo, dnia 21 listopada 2017 roku 

                                                                              Sąd Rejonowy w Wejherowie
                                                                              III Wydział Rodzinny i Nieletnich
                                                                              ul. Reformatów 9
                                                                              84-200 Wejherowo

                                                         powódka: Marcelina Kowalska
                                                                           ul. Kwiatowa 12/3
                                                                           84-214 Bożepole Wielkie
                                                                           PESEL:

                                                         pozwany: Mateusz Kowalski
                                                                           ul. Kwiatowa 12/3
                                                                           84-214 Bożepole Wielkie
                                                        
wps: 180.000,00 zł (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych)

Pozew 
o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Niniejszym,  wnoszę  o ustanowienie  rozdzielności  majątkowej  pomiędzy  powódką
Marceliną Kowalską a pozwanym Mateuszem Kowalskim z dniem uprawomocnienia się wyroku. 

W tym miejscu oświadczam, że mimo wielokrotnych rozmów pozwany nie zmienił swojego
zachowania, a więc nie było możliwości polubownego zakończenia sporu. 

Uzasadnienie

Strony postępowania zawarły związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku
w dniu 10 maja 1995 roku. W małżeństwie obowiązuje małżeńska wspólność majątkowa. 

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa

Pozwany od 5  lat  zachowuje  się  w sposób nieracjonalny i  zaciąga  liczne  zobowiązania
finansowe w postaci tzw. chwilówek. Pozwany w ogóle nie informuje o tym powódki, a więc nie
ma ona żadnej wiedzy o tym, ile on zawarł umów i na jakie kwoty. Powódka podejrzewa również,
że sam pozwany stracił  kontrolę  nad tymi  zobowiązaniami,  bo parę tygodni  temu odebrała  list
adresowany do pozwanego i był do nakaz zapłaty z Sądu na kwotę 3.546,00 zł. 

Dowód: 
1/ przesłuchanie stron 
2/ nakaz zapłaty
na okoliczność zaciągania nieracjonalnych zobowiązań przez pozwanego. 

Powódka  obawia  się,  że  zadłużenie  pozwanego  doprowadzi  do  utraty  wspólnego
mieszkania,  tj  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  Bożympolu  Wielkim  o  wartości  rynkowej
180.000,00 zł.  W tej  chwili  lokal  został  już  zajęty przez  Komornika  w związku  z  toczącą  się



przeciwko pozwanemu egzekucją na łączną kwotę 56.000,00 zł. 

Dowód: odpis księgi wieczystej

Zgodnie z art. 52  § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów każdy z
małżonków może wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd. Obawa powódki, iż
nieracjonalne zachowania pozwanego doprowadzą do utarty majątku jest takim ważnym powodem. 

Mając na uwadze powyższe, wniosek jest konieczny i uzasadniony, a więc wnoszę jak na
wstępie.

                                                                                       …................................................................
                                                                                                    (czytelny podpis)

Załączniki:
1/ dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 200 zł
2/ odpis skrócony aktu małżeństwa
3/ nakaz zapłaty
4/ odpis księgi wieczystej
5/ odpis pozwu wraz z załącznikami


