7 maja 2016 roku Biała Podlaska
Sąd Rejonowy
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 20-22
21-500 Biała Podlaska

Wnioskodawca: Zbigniew Kowalski
ul. Kozłowska 14A
21-532 Łosice
PESEL 63020810419
Uczestnik postępowania: małoletnia Martyna Rozalia Kowalska
reprezentowana przez matkę Urszulę Kowalską
ul. Kozłowska 14A
21-532 Łosice

WNIOSEK
o przyposobienie
Wnoszę o:
1) orzeczenie

przysposobienia

pełnego,

nierozwiązywalnego

małol.

Martyny Rozali

Kowalskiej, urodzonej 10 września 2002 roku w Łosicach, córki Urszuli Kowalskiej-przez
wnioskodawcę Zbigniewa Kowalskiego urodzonego 8 lutego 1963 roku w Łosicach syna
Józefa Kowalskiego i Marii Kowalskiej z domu Łukasiak.
2) o dopuszczenie dowodu z akt Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w sprawie III RC 92/06
na okoliczność, iż mąż matki nie jest bilogicznym ojcem dziecka.
3) sporządzenie nowego aktu urodzenia dziecka, zgodnie z art.71 ust. 1 PrASC.
UZASADNIENIE
Małoletnia Martyna Rozalia Kowalska urodziła się 10 września 2002 roku w Łosicach jako córka
Urszuli Kowalskiej i Zbigniewa Kowalskiego. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wyrokiem z dnia
27 lutego 2003 roku sygn. akt. III RC 92/03 orzekł, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Na mocy
wyroku dziecko pozostało przy nazwisku „Kowalska”.
Dowód: akta Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, III RC 92/03 o załączenie których wnosi się,
odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,

Zbigniew Kowalski pozostaje w związku małżeńskim z Urszulą Kowalską. Wnioskodawca od
urodzenia małoletniej pełni dla niej rolę faktycznego ojca. Małoletnia Martyna Rozalia Kowalska
jest silnie związana emocjonalnie z wnioskodawcą i tylko jego uznaje za swojego ojca. W tej sytuacji
orzeczenie o przysposobieniu małoletniej jest w pełni zgodne z dobrem dziecka i pozwoli stworzyć
pełną rodzinę. Z uwagi na fakt, że biologiczny ojciec dziecka nie jest znany- w oparciu o art. 119§1
krio-nie jest potrzebna jego zgoda na przysposobienie. Natomiast matka dziecka wyraża zgodę na
przysposobienie.
Dowód:odpis skrócony aktu małżeństwa,
Wnioskodawca jest człowiekiem odpowiedzialnym i sumiennym. Zdaje sobie sprawę z moralnych i
prawnych skutków przysposobienia i dołoży wszelkich starań, aby małoletnia Martyna Rozalia
Kowalska rozwijała się we właściwych warunkach. Wnioskodawca jest z zawodu brukarzem i
pracuje w firmie Skanska S.A. zarabiając 2.802.96 zł miesięcznie. Jest więc w stanie sprostać
obowiązkowi utrzymania założonej przez siebie rodziny.
Dowód: zaświadczenie o uzyskiwanym dochodzie,
Z tych względów wniosek jest uzasadniony.
Załączniki:
1)odpis zupełny aktu urodzenie,
2) odpis skrócony aktu małżeństwa,
3) zaświadczenie o uzyskiwanym dochodzie,
4) odpis wniosku wraz z załącznikami,

