Biała Podlaska 18.06.2014 roku
SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
ul. Brzeska 20-22
21-500 Biała Podlaska

Wnioskodawca: Marta Kowalska
21-500 Biała Podlaska, ul. Nowa 39/4
PESEL 80050202683
PESEL Zbigniew 10240500677
PESEL Jerzy 08220509954
Uczestnik: Radosław Kowalski
24-320 Ponłoski, ul. Nałęczowska 1/42
ur. 12.03.1986r, Ponłoski
imiona rodziców Urszula i Krzysztof
opłata: 40 zł

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na wydanie dowodu osobie małoletniej
W imieniu własnym wnoszę o:
1. wyrażenie zgody na wydanie dowodów małoletnim dzieciom stron Zbigniewowi i Jerzemu
Kowalskim.
2. zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kosztów procesu według norm
przepisanych.
3. o załączenie akt sprawy Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej III Wydział Rodzinny i
Nieletnich o sygnaturze III Nsm 612/12.

UZASADNIENIE
Małoletni Jerzy i Zbigniew Kowalscy są dziećmi Marty Kowalskiej i Radosława Kowalskiego.
Dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci znajdują się w aktach sprawy Sądu
Rejonowego w Białej Podlaskiej o sygn. III Nsm 612/12.

Wyrokiem Sądu Okręgowego III Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 6 listopada 2012 roku
małżeństwo Radosława Kowlaskiego i Marty Kowalskiej zostało rozwiązane przez rozwód.
Radosław Kowalski w stosunku do swoich małoletnich dzieci ma ograniczoną władzę rodzicielską.
Zbliża się okres wakacji i wnioskodawczyni chciałaby spędzić wakacje z dziećmi poza granicami
Polski. Warunkiem jednak wyjazdu jest posiadanie przez dzieci dowodu.
W celu uzyskania dowodu osobistego istnieje obowiązek zgodnego oświadczenia woli przez
prawnych opiekunów dziecka, którymi są w dalszym ciągu oboje rodzice. Porozumienie z ojcem w
sprawie wyrażenia zgody na wydanie dokumentu dowodu napotyka na zasadnicze i istotne trudności
uniemożliwiające sprawowanie skutecznej opieki nad dzieckiem, zgodnie z jego interesem. Kontakt
z pozwanym jest znacznie utrudniony, nie odbiera on telefonów od wnioskodawczyni. Również jego
rodzice nie potrafią pomóc wnioskodawczyni, gdyż nie wiedzą co się dzieje z uczestnikiem
postępowania i nie mają z nim kontaktu. W związku z powyższym uczestnik postępowania nie może
stawić się do Urzędu Miasta celem wyrażenia pisemnej zgody na wydanie dowodu dla małoletnich.
W związku z powyższym wnoszę co na wstępie.
Załączniki:
1) odpis pisma,

