Łódź dnia,23.04.2009 r.

Sądu Rejonowego w Łodzi
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Ul. Borowieckiego 8
09-999 Łódź

POWÓD: małoletni Krzysztof G.,
działający przez przedstawicielkę
ustawową – matkę Joannę G.,
ul. Włókiennicza 9
08-999 Łódź

Pozwany: Piotr G.,
Ul. Tkaczy 8
90-000 Łódź
w.p.s. 6.000 zł

POZEW
o alimenty
W imieniu małoletniego Krzysztofa G. wnoszę o:
1. Zasądzenie od pozwanego Piotra G. na rzecz małoletniego Krzysztofa G. alimentów w
kwocie 500 (słownie: pięćset) zł miesięcznie, płatnych do rąk przedstawicielki ustawowej –
matki Joanny G. – z góry do dnia 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w
przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 stycznia
2008 r.
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Ponadto wnoszę o:
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3. Zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego Piotra G. do uiszczania
małoletniemu powodowi Krzysztofowi G. przez czas trwania procesu po 500 (słownie:
pięćset) zł miesięcznie, płatnych do rąk jego przedstawicielki ustawowej – matki Joanny G.
do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi
płatności którejkolwiek z rat.

Uzasadnienie
Pozwany zawarł z matką powoda Joanną Galińską w dniu 15 marca 2003 r. związek małżeński.
DOWÓD: odpis skrócony aktu małżeństwa.
Ze związku tego urodził się dnia 25 sierpnia 2003 r. syn Krzysztof G.
DOWÓD: odpis skrócony aktu urodzenia.
W dniu 20 grudnia 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział III Cywilny orzekł rozwód
Piotra G. i Joanny G..
DOWÓD: odpis wyroku w sprawie o sygn. akt III C 9099/07.
Pozwany po rozwodzie zobowiązał się płacić na rzecz małoletniego powoda Krzysztofa G.
alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie, jednak do tej pory zapłacił jedynie dwie raty miesięczne
po 500 zł każda.
DOWÓD: pokwitowania odbioru kwot wystawione przez Joannę G. dnia 10 stycznia
2008 r. i dnia 10 lutego 2008 r.
Małoletni powód mieszka z matką, która pracuje w sklepie obuwniczym na 1/3 etatu jako
sprzedawca. Z pracy osiąga miesięczny dochód w wysokości 1200 zł.
DOWÓD: zaświadczenie o zarobkach ze sklepu „Sznurowadło”.
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Jest to jej jedyne źródło dochodu. Nie posiada też żadnego majątku. Również małoletni powód
Krzysztof G. nie posiada żadnego majątku, z którego mógłby czerpać dochód. Na opłaty
związane z mieszkaniem matka małoletniego powoda przeznacza 400 zł miesięcznie. Na ubranie,
jedzenie i inne potrzeby małoletniego Krzysztofa G. wydaje miesięcznie około 500 zł.
Dowód: zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Tkacz” o wysokości opłat czynszowych.
Pozwany pracuje jako malarz i specjalista od gipsowych tynków w prywatnej firmie remontowej
„Malowanie i tapetowanie”, gdzie zarabia miesięcznie około 2500 zł. Ponadto podejmuje się
także wykonywania różnorodnych prac zleconych na własną rękę, jak np. malowanie mieszkań,
tynkowanie i gipsowanie.
Dowód: zaświadczenie o zarobkach wystawione przez „Malowanie i tapetowanie”.
W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione, a wobec uwiarygodnienia roszczenia zasadny
jest również wniosek o zabezpieczenie powództwa.

Joanna G.

Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa Piotra G. i Joanny G.
2. Odpis skrócony aktu urodzenia Krzysztofa G.
3. Odpis wyroku rozwodowego w sprawie o sygn. akt III C 9099/07.
4. Pokwitowanie odbioru kwot z dnia 10 stycznia 2008 r. i dnia 10 lutego 2008 r.
5. Zaświadczenie o zarobkach Joanny G.
6. Zaświadczenie o zarobkach Piotra G..
7. Odpis pozwu i załączników.
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