Gdynia, dnia 29 grudnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku
II Wydział Cywilny Rodzinny
ul. 3 Maja 9A
80-802 Gdańsk

Powódka: Anna Maria Nowak
PESEL: …………………………….
zamieszkała:
ul. …………………………..
…………….. …………………

Pozwany: Jan Andrzej Nowak
PESEL: ……………………………
zamieszkały:
ul. ……………………………………….
…………… …………………..

Pozew o rozwód

Działając w imieniu własnym wnoszę o:
1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki Anny Marii Nowak z domu
Kowalska z pozwanym Janem Andrzejem Nowakiem zawartego w dniu 11
listopada 2004 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Gdyni, nr
aktu małżeństwa: ABC/2004, bez orzekania o winie stron.
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2. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką stron
Katarzyną Anną Nowak urodzoną dnia 20 grudnia 2005 roku obojgu rodzicom.
3. Ustalenie, że strony będą sprawować wspólnie opiekę naprzemienną nad córką
Katarzyną Anną Nowak.
4. Ustalenie, że każda ze stron będzie ponosić koszty bieżącego utrzymania córki,
wiążące się z jej pobytem.
5. Przeprowadzenie dowodu z dokumentów

postępowania przed Sądem

Okręgowym w Gdańsku, II Wydziałem Cywilnym Rodzinnym w sprawie o
sygnaturze akt: ABCD/DCBA na okoliczność, że małżeństwo stron nie
układało się dobrze już w roku 2012, wniesienia pozwu o rozwód przez
powódkę.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński w dniu 11 listopada 2004 roku przed
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Gdyni, nr aktu małżeństwa: ABC/2004.

Dowód: Odpis skrócony aktu małżeństwa

Strony mają jedno wspólne dziecko, córkę Katarzynę Annę Nowak, urodzoną
dnia 20 grudnia 2005 roku.

Dowód: Odpis skrócony aktu urodzenia córki

Pierwszy rozkład pożycia stron, skutkujący wniesieniem przez powódkę pozwu
o rozwód, nastąpił w roku 2012. Jednak postępowanie sądowe nie zakończyło się
rozwiązaniem małżeństwa stron przez rozwód, bowiem strony zdecydowały, że dla
dobra małoletniej córki podejmą próbę dalszego pożycia. Postępowanie sądowe w tej
sprawie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, II Wydziałem Cywilnym
Rodzinnym pod sygnaturą akt: ABCD/DCBA
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Dowód: Dokumenty postępowania przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, II
Wydziałem Cywilnym Rodzinnym w sprawie o sygnaturze akt: ABCD/DCBA

Pożycie stron nie układało się jednak dobrze. Między stronami miały miejsce
liczne konflikty wynikające z różnic charakterów, różnic światopoglądowych i
odmiennych systemów wartości. Czynniki te doprowadziły do zupełnego i trwałego
rozkładu pożycia stron. Obecnie małżonków nie łączą już więzi duchowe, fizyczne ani
materialne.
Powódka wyprowadziła się z zajmowanego przez strony mieszkania w maju
2017 roku. Od tego czasu mieszka w mieszkaniu wynajmowanym, a małżonkowie nie
prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.
Na długo przed wyprowadzeniem się powódki ze wspólnego mieszkania
pomiędzy stronami ustała więź duchowa, która powinna cechować wspólnotę
małżeńską. Relacje stron od roku 2015 nie były i nie są obecnie oparte na wzajemnej
miłości i akceptacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania małżeństwa.
Więź fizyczna między stronami ustała wraz z wyprowadzeniem się powódki ze
wspólnego mieszkania stron.
Pomimo nieporozumień w małżeńskiej relacji stron, strony są dobrymi
rodzicami dla córki i potrafią współpracować ze sobą w procesie wychowywania
dziecka. Od wyprowadzenia się powódki ze wspólnego mieszkania stron córka stron
mieszka naprzemiennie z każdym z rodziców, to jest dwa tygodnie z każdego miesiąca
u powódki i dwa u pozwanego. Zarówno w miejscu zamieszkania powódki, jak i
pozwanego, córka ma swój własny pokój, swoje rzeczy, ubrania, przybory szkolne,
komputer.
Strony mieszkają blisko siebie, w niedalekiej odległości od szkoły, do której
córka uczęszcza. Również niedaleko miejsc zamieszkania stron znajduje się basen, na
który córka chodzi i szkoła językowa, w której uczy się języka angielskiego.
Strony uzupełniają się w wykonywaniu obowiązków rodzicielskich, w
szczególności dzielą między siebie obowiązki odprowadzania córki do szkoły i na

3

zajęcia dodatkowe. Również wzajemnie wyręczają się w tych obowiązkach, jeśli
zdarzy się, że któraś z nich nie może danego dnia ich wypełnić. Sytuacja taka jest już
utrwalona, ma bowiem miejsce przez ostatnie półtora roku. Córka stron dobrze się w
niej odnajduje, wie bowiem, że każdemu z rodziców bardzo na niej zależy i czuje się
przez obojga kochana.
Obecnie powódka podjęła pracę w oparciu o stałe zatrudnienie na stanowisku
sekretarki. Miesięczne wynagrodzenie powódki wynosi 4.000 zł netto. Powódka
ponosi koszty najmu mieszkania. Koszt ten wynosi miesięcznie 1.600 zł. Pozwany jest
zatrudniony na stanowisku dyrektora finansowego, jego miesięczne wynagrodzenie
wynosi 9.000 zł netto.

Czyniąc zadość art. 187 § 1 pkt 3 kpc informuję, że strony nie podjęły próby
mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu. Strony zgodnie stwierdziły
bowiem, że nie jest możliwe utrzymanie łączącego je małżeństwa oraz że wolą stron
jest jego rozwiązanie. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe polubowne rozwiązanie
sporu.

Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa
2. Odpis skrócony aktu urodzenia córki
3. Dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu
4. Odpis pozwu i załączników
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