Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria Adwokacka
ul. Fryderyka Chopina 7/31, 20 - 026 Lublin
tel. 534-844-544;
e-mail: kancelaria@adwokatnowacka.pl

Miejscowość, data
Sąd Okręgowy w……………….
Powódka:
Janina Nowak
Nr PESEL
Zam…………

Pozwany:
Jan Nowak
Nr PESEL
Zam……..
Stała opłata sądowa: 600 zł
Pozew o rozwód
Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o :
1. na podstawie art. 56 § 1 k.r.o. w związku z art. 57 § 1 k.r.o. – rozwiązanie
małżeństwa powódki i pozwanego zawartego w dniu …………..roku przed
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………., nr aktu małżeństwa
………………., przez rozwód, bez orzekania o winie stron.
2. na podstawie art. 58 § 1a k.r.o. ograniczenie pozwanemu
……….wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem
stron, córką - ………….(ur. …………….. w Lublinie) do prawa uzyskiwania
informacji o stanie zdrowia i wynikach w nauce małoletniego dziecka,
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3. ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniego dziecka stron córki ……………. będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki
4. zobowiązanie obojga rodziców do ponoszenia kosztów utrzymania
małoletnich dzieci i z tego tytułu na podstawie art. 133 § 1 k.r.o. wnoszę o
zasądzenie od pozwanego ………….. na rzecz małoletniej córki ……………..
(ur. ……………………..r. w ………….), tytułem należności alimentacyjnych
kwotę ……………. w stosunku miesięcznym, płatne do rąk powódki do
dnia 10 – tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w
przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z wymagalnych rat
należności, poczynając od dnia złożenia pozwu o rozwód.
5. wnoszę o ustalenie kontaktów małoletniego dziecka ………………z
pozwanym, w ten sposób, że pozwany będzie mógł spotykać się z
dzieckiem w I i III weekend miesiąca od piątku od godziny 16.00 do
niedzieli do godz. 16.00, w latach parzystych – w Wigilię od godz. 19.30
do godz. 18.30 pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia, w latach
nieparzystych od godz. 15.00 pierwszego dnia Świat Bożego Narodzenia
do dnia następnego do godz. 18.30, w latach parzystych – w sobotę
poprzedzającą Wielkanoc od godz. 15.00 do godz. 18.30 pierwszego dnia
Świąt Wielkanocnych, w latach nieparzystych od godz. 15.00 pierwszego
dnia Świąt Wielkanocnych do dnia następnego do godz. 18.30, w
pierwszy tydzień ferii zimowych od piątku od godziny 16.00 do niedzieli
do godziny 16.00, pierwszy tydzień lipca oraz pierwszy tydzień sierpnia
od piątku od godziny 16.00 do niedzieli do godziny 16.00 bez obecności
powódki, poza miejscem zamieszkania dziecka, z zobowiązaniem
powódki do przygotowania wydania dzieci na kontakt z ojcem z miejsca
każdoczesnego pobytu dzieci w chwili jego odbioru, oraz ze
zobowiązaniem pozwanego do punktualnego przestrzegania kontaktów
łącznie z odebraniem dziecka jego przywiezieniem do jego miejsca
zamieszkania, odrabianiem lekcji szkolnych;
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W odniesieniu do postępowania dowodowego:

6. przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka:
- ………………………………………….
Na okoliczność rozkładu pomiędzy powodem a pozwaną więzi małżeńskich,
wzajemnych relacji stron w trakcie trwania małżeństwa i obecnie, sytuacji
majątkowej stron postępowania, braku negatywnej przesłanki procesowej w
orzeczeniu rozwodu
7. Przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do pozwu, na
okoliczności każdorazowo wskazane w treści uzasadnienia pozwu.
8. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów sądowych

Jednocześnie, na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony
podjęły próbę ugodowego rozwiązania sporu, jednakże rozmowy, które
miały miejsce nie przyniosły spodziewanego rezultatu.
Uzasadnienie
Należy opisać sytuację posiłkując się pkt wskazanymi w petitum
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