Łódź, dnia XXXXXXX 2020 roku

Do Sądu Rejonowego XXXXX
adres z kodem pocztowym
Zgodnie z treścią art. 27 § 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego
okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Zgodnie z kolei z treścią art. 28. Jeżeli pozwany
nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego
pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce - według ostatniego miejsca
zamieszkania pozwanego w Polsce.
Co prawda art. 32 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że powództwo o roszczenie
alimentacyjne można wytoczyć według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, aczkolwiek
osobą uprawnioną w rozumieniu tego przepisów jest jedynie osoba dochodząca alimentów
lub ewentualnie ich podwyższenia, a nie osoba zobowiązana do płacenia alimentów.
Igor Klimkowski
Kancelaria Prawna
Al. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
pełnomocnik powoda:
XXXXXX
zam. XXXXX
XX-XXX Łódź
PESEL:XXXXXXXXXXX
Wartość przedmiotu sporu – XXXX.X00,00 zł
W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi
suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich
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trwania.

Opłata sądowa: XXXX
Zgodnie z treścią art. 13. 1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się̨ od pisma opłatę̨
stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia
wynoszącej:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.
2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu
zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się̨ od pisma opłatę̨ stosunkową wynoszącą 5% tej
wartości, nie więcej jednak niż̇ 200 000 złotych.
Pozwany:
XXXXXX
zam. ul. XXXXX
XXXX Łódź

POZEW
o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
W imieniu mojego mocodawcy w oparciu o pełnomocnictwo, które przedkładam w
załączeniu wnoszę o:
1. ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego orzeczonego wyrokiem Sądu
Rejonowego/Okręgowego w XXXX z dnia XXXX roku w sprawie sygn. XXXX,
względem pozwanego Jana Kowalskiego,
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2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów

W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO:
3. dopuszczenie dowodu z wyroku Sądu Rejonowego/Okręgowego z dnia XXXX roku
wydanego w sprawie o sygn. akt CCCC, celem wykazania czasookresu oraz wysokości
ustalonego obowiązku alimentacyjnego wobec pozwanego,
4. załączenie do akt niniejszej sprawy akt sprawy o sygn. akt XXX/XXXX toczącej się w
przedmiocie rozwiązania związku małżeńskiego pomiędzy XXXX a XXXXX przed
Sądem Okręgowym w XXXX, Wydział II Cywilny Rodzinny, a następnie dopuszczenie
dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, których wskazanie nastąpi
po załączeniu akt sprawy, celem wykazania zmiany stosunków w zakresie
usprawiedliwionych potrzeb i możliwości majątkowych i zarobkowych,
5. zobowiązanie pozwanego XXXXXXX do przedstawienia:
1) odpisów deklaracji podatkowych za rok podatkowy 2018 i 2019 lub zaświadczenia z
właściwego dla pozwanego Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) w roku podatkowym 2018 i 2019,
2) historii wszystkich posiadanych przez pozwanego rachunków bankowych w
rozumieniu art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe rachunków
rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków powierniczych,
rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, w
tym rachunki rodzinnych, terminowych lokat oszczędnościowych za okres od 1
stycznia 2018 roku do chwili obecnej wraz z informacjami o wysokości środków
pieniężnych i jednostkach uczestnictwa w tymże okresie,
3) aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pozwanego obejmującego
wpływy wszystkich składników wynagrodzenia, w tym premii, wynagrodzeń za
nadgodziny, nagród, 13 pensji, wczasów pod gruszą, innych dodatków i wszystkich
innych nie wymienionych wyżej świadczeń pracowniczych, a także rodzinnych za
okres od 1 stycznia 2018 do chwili obecnej,
4) informacji dotyczących pojazdów mechanicznych, których właścicielem lub
współwłaścicielem w okresie od 1 stycznia 2018 roku do chwili obecnej jest lub był

a także wynajmującym, wydzierżawiającym lub użyczającym w okresie od 1 stycznia
2018 roku do chwili obecnej jest lub pozwany, w szczególności: miejsca położenia,
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pozwany w szczególności: marki, modelu, roku produkcji, rodzaju paliwa,

kondygnacji, powierzchni, liczby pokoi, wysokości czynszu z tytułu najmu,
dzierżawy,
6) dokumenty potwierdzającego poziom uzyskanego wykształcenia,
na fakt:
- wysokości dochodu osiąganego przez pozwanego,
- standardu życia prowadzonego przez pozwanego,
- możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego,
- majątku posiadanego przez pozwanego,
- oszczędności zgromadzonych przez pozwanego,
- określenia rzeczywistych możliwości

zarobkowych i

majątkowych

pozwanego,
- posiadanego przez pozwanego wykształcenia.
6. dopuszczenie dowodu z zeznań świadka XXXX zam. ul. XXXX, XXXXX Łódź, na
fakt:
- relacji między stronami,
-ograniczonych możliwości majątkowych i zarobkowych stron;
- standardu życia prowadzonego przez strony;
-określenia rzeczywistych możliwości majątkowych i zarobkowych stron;
- majątku posiadanego przez strony;
- wysokości świadczenia emerytalnego/rentowego,
- negatywnych zachowań jakich dopuszczał się pozwany,
7. dopuszczenie w trybie art. 299 k.p.c. dowodu z przesłuchania przedstawicielki
ustawowej i pozwanego, na fakt:
- relacji między stronami,
-ograniczonych możliwości majątkowych i zarobkowych stron;
- standardu życia prowadzonego przez strony;

- wysokości świadczenia emerytalnego/rentowego,
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-określenia rzeczywistych możliwości majątkowych i zarobkowych stron;

- negatywnych zachowań jakich dopuszczał się pozwany,

Powód podejmował próby polubownego rozwiązania niniejszego sporu jednakże pozwany nie
wyraża woli polubownego rozwiązania sporu stąd koniecznym jest zainicjowanie niniejszego
postępowania.

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

Załączniki:
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- pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
- odpis pozwu wraz załącznikami,
- dokumenty wskazane w petitum pisma.

