Biała Podlaska 25.03.2015 roku

NIELETNICH

SĄD REJONOWY
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
III
WYDZIAŁ
RODZINNY
I
ul. Brzeska 20 – 22
21 – 500 Biała Podlaska

Wnioskodawca:Magdalena Bartoszewska
zam. ul. Brzeska 63
21 – 500 Biała Podlaska
PESEL897873456789

Małoletni:

Filip Bartoszewskiego
zam. ul. Brzeska 63
21-500 Biała Podlaska
PESEL897873456789

WNIOSEK
o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego
zarządu majątkiem dziecka
Wnoszę o:
1. zezwolenie wnioskodawczyni Magdalenie Bartoszewskiej

na dokonanie
czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem jej
małoletniego dziecka Filipa Bartoszewskiego urodzonego w Białej Podlaskiej,
woj. Lubelskie dnia 13 maja 2014 roku, polegającej na podjęciu w imieniu
małoletniego Filipa Bartoszewskiego środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym ROR nr 17 8025 0007 0007 7549

3000 0010 prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej z
przeznaczeniem jej na adaptację mieszkania dla dziecka;
2. dopuszczenie dowodu z przesłuchania wnioskodawczyni na okoliczność

istnienia podstaw do dokonania wypłaty na rzecz małoletniego środków
zgromadzonych na wymienionym wyżej koncie.
UZASADNIENIE
Małoletni Filip Bartoszewski urodzony dnia 13 maja 2014 roku w Białej
Podlaskiej jest synem wnioskodawczyni Magdaleny Bartoszewskiej i Roberta
Bartoszewskiego.
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia,
Ojciec małoletniego Robert Bartoszewski zmarł dnia 1 marca 2015 roku.
Postanowieniem z dnia 11 lipca 2015 roku o sygn. akt I Ns 3337/15 Sąd Rejonowy w
Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny dokonał działu spadku po zmarłym Robercie
Bartoszewskim przyznając małoletniemu Filipowi Bartoszewskiemu m. in. środki
pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo – kredytowym ROR nr 17
8025 0008 0007 7549 3000 0010 prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Białej
Podlaskiej.
Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny z
dnia 11 lipca 2015 roku , sygn. akt I Ns 3337/15,
Wnioskodawczyni zamierza wypłacić środki znajdujące się na przedmiotowym
rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym z przeznaczeniem ich na sfinansowanie
adaptacji mieszkania dla małoletniego Filipa Bartoszewskiego. Aktualnie małoletni
mieszka z matką w jednym pokoju. Matka chce dla niego zaadaptować część domu
kupionego przez jej rodziców. Remontu wymagają dwa pokoje kuchnia i łazienka ok
40 metrów kwadratowych. Wymiany wymaga elektryka, hydraulika, ściany, sufity,
podłogi itd. Po wykonaniu remontu małoletni będzie miał swój własny pokój.
Małoletni jest dzieckiem z zespołem aspergera, choroba małoletniego wymaga
stworzenia mu korzystnych warunków mieszkaniowych. Zatem wypłata środków z
przeznaczeniem ich na adaptację mieszkania dla małoletniego będzie zgodne z dobrem
małoletniego, bowiem poprawi jego warunki bytowe.
W związku z powyższym , wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:
1. opłata od wniosku

2. postanowienie Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny z dnia

11 lipca 2015 roku,

