
Biała Podlaska, dnia 08 czerwca 2014 r.  

 

     SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE 

     III WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY 

     ul. Krakowskie Przedmieście 47 

     20-076 Lublin 

  

 

     Powód:  Tymoszuk Aneta 

                                                                   Bordziłówka Stara 3 

                                                                   21-542 Leśna Podlaska 

                                                                   PESEL 80121606042 

        

 

     Pozwana:   Tymoszuk Krzysztof 

                                                                    Pojelice 56 

                                                                    21-500 Biała Podlaska 

 oplata 600 zł  

        

 

 

POZEW O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE 

 

  

Niniejszym pozwem wnoszę o: 

 

1. rozwiązanie przez rozwód  małżeństwa  Tymoszuk Anety z Tymoszukiem 

Krzysztofem, zawartego dnia  27 kwietnia 1996 roku  przed Kierownikiem 

Urzędu Stanu Cywilnego w  Międzyrzecu Podlaskim, numer aktu małżeństwa 

33/1996 bez orzekania winy rozkładu pożycia małżeńskiego; 

2. powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym 

małoletnim dzieckiem stron  Tymoszuk Aleksandrą; 

3.  ustalenie, iż miejscem zamieszkania małoletniego dziecka stron będzie 

każdorazowe miejsce pobytu matki; 

4.  uregulowanie kontaktów Pozwanego z dzieckiem stron w ten sposób, że kontakty 

te będą odbywały się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz 

osobiście, w miejscu zamieszkania matki bez żadnych ograniczeń co do dnia czy 

godziny, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty, łącznie z prawem do zabierania 

dziecka na wakacje za granicę. 



5.  zasądzenie od Powoda na rzecz wspólnego małoletniego dziecka kwoty  400 zł ( 

słownie czterysta złotych) miesięcznie, tytułem ponoszenia przez Niego 

częściowych kosztów utrzymania i wychowania małoletniej, płatnych do 10-go 

dnia każdego miesiąca do rąk Powódki wraz z odsetkami ustawowymi na 

wypadek uchybienia płatności którejkolwiek z rat; 

6.  zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powódki kosztów postępowania, w tym 

kosztów zastępstwa procesowego, według norm obowiązujących; 

  

Ponadto wnoszę o: 

 

7.  dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka  Marzanny 

Adamskiej, Międzyrzec Podlaski, ul. Kordiana 31,  celem ustalenia, iż między 

stronami nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego i ma on charakter 

trwały oraz że Powódka daje należytą gwarancję troski o prawidłowy duchowy i 

fizyczny rozwój dziecka; 

 

 

Uzasadnienie 

 

 Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem  Urzędu Stanu 

Cywilnego w  Międzyrzecu Podlaskim dnia 27.04.1996 roku. 

 

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron,  

 

 Z małżeństwa tego strony posiadają jedno  dziecko  Tymoszuk Aleksandrę. 

 

 Dowód : odpis skrócony aktu urodzenia, 

 

 Małżeństwo stron na początku układało się dość dobrze. Jednakże z czasem, 

małżonkowie coraz bardziej zaczęli oddalać się od siebie.  Powódka nie mieszka z 

pozwanym już 8 lat. Dawno już ustały wszelkie więzi między stronami, w tym przede 

wszystkim więź emocjonalna, ekonomiczna i fizyczna. W ocenie Powoda przyczyną 

całkowitego i zupełnego rozkładu między stronami wszelkich więzi małżeńskich była 

niezgodność charakterów stron. Prawidłowe funkcjonowanie tego związku ani 

ponowne nawiązanie pożycia między stronami nie jest już możliwe, zatem brak jest 

podstaw do dalszego formalnego utrzymywania związku małżeńskiego łączącego 

Powódkę z Pozwanym. 

   



W powyższych warunkach należy stwierdzić, iż pomiędzy stronami nastąpił 

trwały i zupełny rozkład pożycia wyczerpujący dyspozycję przepisu art. 56 § 1 krio. 

W związku tym wnoszę jak na wstępie. 

 

 

 

 

        ………………………………… 

          podpis 

Załączniki:  

 

1. odpis skrócony aktu małżeństwa 

2. odpis  skrócony aktu urodzenia Tymoszuk Aleksandry 

3. odpis pozwu 

 


