Chrzanów, 19 kwietnia 2016 r.
Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Wydział III Rodzinny
Al. Henryka 23
32 – 500 Chrzanów [1]

Powód: Milena Barska PESEL 06080812345, reprezentowana przez matkę Dagmarę Barską, zam. ul.
Fiołków 8, 32 – 500 Chrzanów [2]
Pozwany: Grzegorz Mikosz, zam. ul. Chrobrego 45/8, 32 – 500 Chrzanów
Wartość przedmiotu sporu: 7 200 zł [3]
Pozew o alimenty
Wnoszę o:
1. ustalenie kwoty alimentów na rzecz Mileny Barskiej w wysokości 600 zł miesięcznie płatnej
do rąk matki powódki – Dagmary Barskiej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, wraz z
ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności każdej kwoty;
2. rozpoznanie sprawy również w nieobecności powódki;
3. wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności
w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 Kodeksu postępowania
cywilnego;
4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.
Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego
pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ charakter sprawy oraz stopień skonfliktowania
rodziców powódki nie pozwalają na polubowne załatwienie sprawy..
Uzasadnienie:
Milena Barska urodziła się w dniu 8 sierpnia 2006 r. w Chrzanowie jako córka Dagmary Barskiej i
Grzegorza Mikosza.
Dowód: odpis aktu urodzenia Mileny Barskiej
Od dnia 15 lutego 2016 r. rodzice małoletniej nie mieszkają razem, ponieważ ojciec powódki
wyprowadził się do kochanki. Od tego czasu nie łoży na utrzymanie powódki. Matka powódki ponosi
koszty wychowania i utrzymania siebie i powódki w wysokości 2000 zł miesięcznie, z czego koszty
utrzymania powódki wynoszą 800 zł. Matka powódki zarabia 1400 zł miesięcznie. Składniki rzeczonej
kwoty znajdują się w wykazie sporządzonym przez matkę powódki w załączniku do niniejszego
powództwa. [4]
Dowody:
1. przesłuchanie stron na okoliczność zamieszkiwania oddzielnie
2. miesięczne zestawienie dochodów i wydatków sporządzone przez matkę powódki
3. zaświadczenie o zarobkach matki powódki
W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.
Niniejsza publikacja stanowi wyłączną własność właściciela serwisu Jakprawnie.pl spółki Grupa Konsensus sp. z o.o.
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000506348 oraz podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.).

Dagmara Barska
Załączniki:
1. odpis pozwu
2. miesięczne zestawienie dochodów i wydatków
3. odpis aktu urodzenia
4. zaświadczenie o zarobkach matki powódki
Objaśnienia
[1] W sprawach o alimenty można wnosić pozew przed sąd właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania uprawnionego do alimentów (art. 32 k.p.c.).
[2] Przedmiotem niniejszej sprawy jest dochodzenie alimentów dla dziecka, zatem powodem jest to
dziecko (a nie jego matka). Matka jest przedstawicielem dziecka z mocy ustawy. Błędne byłoby
oznaczenie matki jako powódki.
[3] Wartość przedmiotu sporu liczy się jako sumę świadczeń za rok, czyli jeśli powódka żąda 600 zł
miesięcznie, wartość przedmiotu poru liczy się jako 12 x 600 zł (art. 22 k.p.c.).
[4] W pozwie o alimenty najważniejsze jest wykazanie ich wysokości. Oznacza to, że należy
przedstawić sądowi obliczenia z których wynika jaka kwota jest potrzebna i na co ma być przeznaczona.
Alimentów można się domagać wyłącznie w celu zaspokojenia uzasadnionych potrzeb.
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