Łódź, dnia XXXXXX 2020 roku

Do Sądu Okręgowego w XXXX
Adres z kodem pocztowym
Zgodnie z treścią art. 41 k.p.c. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie
przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć
jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku
takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i
tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Igor Klimkowski
Kancelaria Prawna
Al. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
pełnomocnik powoda/powódki:
Imię i nazwisko reprezentowanej
strony
zam. ul. Adres zamieszkania
z kodem pocztowym
PESEL: 12345678982
Opłata sądowa: 600 zł
(art. 26 ust. 1 pkt 1 u.ks.c.)

Pozwany/a:
Imię i nazwisko pozwanego
zam. ul. Adres zamieszkania
z kodem pocztowym
PESEL: 28987654321

POZEW O ROZWÓD
Strona

niniejszego pisma, wnoszę o:

1

W imieniu mojej Mocodawczyni w oparciu o pełnomocnictwo, które przedkładam do

1. rozwiązanie przez rozwód bez orzekania o winie związku małżeńskiego zawartego w
dniu XXXXX w XXXXX pomiędzy powódką XXXXXX z domu XXXXX urodzoną
w dniu XXXXX roku w XXXXX, córką XXXX i XXXX a pozwanym XXXXX
urodzonym w dniu XXXXXX roku w XXXXX zarejestrowanego w aktach stanu
cywilnego pod nr 1234567/00/AM/2018/123456,
2. powierzenie obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi
dziećmi stron:
a. synem XXXXX, urodzonym w dniu XXXXX roku w XXXXX oraz
b. córką XXXXX, urodzoną w dniu XXXXXX roku jednocześnie ustalając, że
miejscem pobytu małoletnich będzie każdorazowe miejsce zamieszkiwania ich
matki – XXXXXXX
3. obciążenie obojga rodziców kosztami utrzymania i wychowania małoletnich dzieci i w
ramach tego obowiązku zasądzenie od pozwanego XXXXXX tytułem alimentów na
rzecz małoletnich:
a. syna XXXXXXX, urodzonego w dniu XXXXX roku w XXXXX kwoty po
XXXXX złotych miesięcznie,
b. córki XXXXXXX urodzonej w dniu XXXXXX roku w XXXXXX kwoty po
XXXX złotych miesięcznie,
łącznie kwoty XXXXX płatnych z góry do dnia 15 każdego miesiąca z
ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia terminu płatności którejkolwiek
z rat do rąk matki małoletnich XXXXXXXX jako ustawowej
przedstawicielki, którą obciążyć pozostałymi kosztami utrzymania i
wychowania dzieci stron, poczynając od wytoczenia powództwa w
niniejszej sprawie,
4. nie orzekanie o sposobie realizowania kontaktów pozwanego z małoletnimi,
5. nie orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
6. orzeczenie o kosztach postępowania.
7. dopuszczenie dowodu w postaci:
a. odpisu zupełnego aktu małżeństwa zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego
pod numerem 1234567/00/AM/XXXX/123456, na fakt pozostawania przez strony
w związku małżeńskim,
aktu

urodzenia

małoletnich

XXXX

i

XXXXXX,

zarejestrowanych w księgach stanu cywilnego odpowiednio pod numerem

2

skróconego

Strona

b. odpisu

1234567/00/AU/XXXX/123456

i

1234567/00/AU/XXXX/123456,

na

fakt

ustalenia, iż małoletnie sąd dziećmi stron,
8. dopuszczenie dowodu z zeznań świadka imię i nazwisko, zam. adres zamieszkania z
kodem pocztowym, na fakt:
- zupełności i trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego stron,
- sytuacji małoletnich dzieci na skutek orzeczenia rozwodu,
9. dopuszczenie w trybie art. 299 k.p.c. w zw. z art. 432 k.p.c. dowodu z przesłuchania
stron, na okoliczność:
- zupełności i trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego stron,
- przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego między stronami,
- sytuacji małoletnich dzieci na skutek orzeczenia rozwodu,
Oświadczam, iż strony bezskutecznie podejmowały próby polubownego rozwiązania sporu
oraz

Uzasadnienie
Przytoczyć należy, wszelkiego rodzaju twierdzenia, okoliczności faktyczne, zarzuty
oraz wskazać dowody, które mają być przeprowadzone na rozprawie lub załączyć do
niniejszego pisma.
Igor Klimkowski
/podpis/
Załączniki:
- pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
- opłata sądowa od pozwu o rozwód,
- dokumenty wskazane w treści pisma,

Strona
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- odpis pisma wraz z załącznikami.

