29 maja 2015 Biała Podlaska
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Brzeska 20-22
21-500 Biała Podlaska

Wnioskodawca: Sylwia Kowalska
ul. Zygmunta Starego 14/12
21-500 Biała Podlaska
PESEL 86100305225
Uczestnik: Piotr Kowalski
Ul. Brzeska 32
21-504 Rokitno
opłata 80 zł
WNIOSEK
o ustalenie miejsca pobytu dziecka
Działając w imieniu własnym wnoszę o:
1)

ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego Michała

Kowalskiego (PESEL

11322505656), urodzonego 25 grudnia 2010 roku w Siedlcach przy matce Sylwii
Kowalskiej.
2)

wydanie postanowienia aby na czas trwania postępowania dziecko miało miejsce

zamieszkania przy matce Sylwii Kowalskiej.
3)

uregulowanie kontaktów uczestnika postępowania z małoletnim synem Michałem

poprzez ustalenie, że kontakty te będą odbywały się w miejscu zamieszkania uczestnika
postępowania tj. Brzeskiej 32, Rokitno w dwa weekendy w miesiącu oraz jeden dzień w
tygodniu.
4)

zobowiązanie uczestnika postępowania uprawnionego do kontaktu z dzieckiem do

pokrycia kosztów podróży dziecka, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu.
5)

zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawczyni kosztów

postępowania według norm przepisanych.
6)

dopuszczenie i przeprowadzenie jako dowodu w sprawie zeznań świadków:

- Agnieszkę Kanię, ul. Pilarki 6/16, 21-505 Janów Podlaski na okoliczność sytuacji
małoletniego

dziecka

stron,

warunków

bytowych

w

miejscu

zamieszkania

wnioskodawczyni, wzajemnych relacji uczestników oraz ich relacji z małoletnim dzieckiem,
a także wiezi emocjonalnej wnioskodawczyni z małoletnim dzieckiem.
UZASADNIENIE
Wnioskodawczyni i uczestnik postępowania są rodzicami małoletniego Michała
Kowalskiego.
Dowód: odpis aktu urodzenia.
Do dnia 6 maja 2014 roku małżonkowie wraz z małoletnim zamieszkiwali wspólnie. W tym
dniu wnioskodawczyni, nie mogąc znieść ciagłych awantur wszczynanych przez męża i
przemocy fizycznej oraz psychicznej jaką wobec niej stosował, a których małoletni był
świadkiem wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania.
W aktualnym miejscu zamieszkania wnioskodawczyni oraz dziecko ma zapewniony własny
pokój, miejsce do spania, wypoczynku, zabawy. Wnioskodawczyni jest bardzo
emocjonalnie związana z synem. Dziecko pozostaje pod jej bezpośrednią pieczą od chwili
urodzenia do chwili obecnej. Wnioskodawczyni doskonale zna potrzeby dziecka i potrzeby
te zaspokaja. W obecnym miejscu zamieszkania wnioskodawczyni dziecko ma zapewnioną
stabilizację materialno-bytową, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Z fakty, że dziecko
zamieszkało z matką konieczne staje się uregulowanie kontaktów uczestnika postępowania
z małoletnim synem Michałem poprzez ustalenie, że kontakty te będą odbywały się w
miejscu zamieszkania uczestnika postępowania tj. Brzeska 32, Rokitnoa w dwa weekendy
w miesiącu oraz jeden dzień w tygodniu.
W tym stanie rzeczy wnoszę co na wstępie.
Załącznik:
1) odpis aktu urodzenia,

