Lublin, dnia 17 grudnia 2008 roku

Sąd Rejonowy
w Lublinie
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Powódka – małoletnia Monika Kuć
reprezentowana przez matkę Zofię Kuć
zam. ………………………………….
…………………………………
Pozwani – Jadwiga i Michał Kuć
Zam. …………………………………
………………………………….
*Wartość przedmiotu sporu : 6000 zł.

Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
W imieniu mojej małoletniej córki Moniki Kuć wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanych Jadwigi i Michała Kuć, na rzecz małoletniej powódki
Moniki Kuć alimentów w wysokości 500 zł miesięcznie do dnia 10 kaŜdego miesiąca z góry,
z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk
matki małoletniej powódki, Zofii Kuć,
2. zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanych Jadwigi i Michała Kuć do
uiszczania na rzecz małoletniej powódki Moniki Kuć kwoty 500 zł miesięcznie do dnia 10
kaŜdego miesiąca z góry, do czasu ukończenia sporu, do rąk matki małoletniej powódki

Uzasadnienie
Małoletnia powódka Monika Kuć urodziła się dnia 3 kwietnia 2005 roku w Lublinie. Jest
córką Zofii Kuć i Tomasza Kuć. Ojciec i matka powódki pozostają w związku małŜeńskim
od dnia 11 maja 2004 roku do chwili obecnej.
Dowód: skrócony odpis aktu małŜeństwa;
skrócony odpis aktu urodzenia Moniki Kuć.
W sierpniu tego roku Tomasz Kuć wyprowadził się z domu i zamieszkał z inną kobietą.
Od tego czasu nie łoŜy na utrzymanie córki.
Dowód: list Tomasza Kuć do Zofii Kuć.
Ojciec małoletniej Tomasz Kuć na podstawie ugody sądowej zawartej w dniu 17 października
2008 roku zobowiązał się do płacenia alimentów w kwocie 500 zł miesięcznie, na rzecz
swojej małoletniej córki Moniki Kuć.
Dowód: odpis protokołu rozprawy sygn. Akt III RC 51/08.
Tomasz Kuć pomimo zobowiązania, o którym wyŜej jest mowa, w dalszym ciągu nie łoŜy na
utrzymanie córki, naraŜając ją tym samym na niedostatek i brak równych szans w
wykształceniu z rówieśnikami.

W tym miejscu naleŜy równieŜ nadmienić, iŜ po wielu interwencjach komornika sądowego
nie udało się do dziś odzyskać zaległych alimentów w kwocie……zł. Komornik w dniu…...
wydał postanowienie o bezskuteczności egzekucji wobec Tomasza Kuć.
Dowód: postanowienie komornika z dnia… .
Małoletnia powódka jest obecnie wyłącznie na utrzymaniu matki, która uzyskuje dochód z
gospodarstwa rolnego o powierzchni 5, 5 ha.
Dowód: zaświadczenie z Urzędu Gminy.
W/w dochód nie wystarcza na pokrycie wszystkich opłat związanych z utrzymaniem
małoletniej oraz jej matki.
Pieniądze potrzebne na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb powódki wynoszą
około 700 zł. miesięcznie. Opłata za przedszkole dziecka wynosi miesięcznie 200 zł. Około
500 zł miesięcznie wydaję na jej codzienne potrzeby (opisać wydatki na dziecko). Małoletnia
Monika Kuć jest pod stałą opieką lekarza, gdyŜ choruje na astmę. Miesięczny koszt
zakupu leków wynosi 150 zł.
Dowód: zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia powódki;
rachunki za leki;
potwierdzenie opłaty za przedszkole;
inne rachunki (wymienić rachunki potwierdzające wydatki na dziecko).
Zgodnie z przepisami w przypadku, gdy zobowiązany ojciec małoletniej nie łoŜy na rosnące
potrzeby i koszty utrzymania dziecka, w jej utrzymaniu winni partycypować dziadkowie,
których sytuacja materialna jest ustabilizowana.
Pozwani utrzymują się z emerytur…( wpisać ich wysokość, oraz inne źródła dochodów
pozwanych, o ile takie istnieją) mają więc moŜliwość finansowego wsparcia swojej wnuczki.
Tym samym ich udział winien wynosić kwotę alimentów dochodzoną pozwem.
Wobec powyŜszego Zofia Kuć-matka małoletniej, zmuszona była do wystąpienia z pozwem o
alimenty na rzecz swojej córki przeciwko jej dziadkom, a co za tym idzie Ŝądanie pozwu
uznać naleŜy za uzasadnione.

Zofia Kuć
Załączniki :
1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
2. odpis skrócony aktu zawarcia małŜeństwa
3. list powoda do powódki
4. zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia małoletniej powódki
5. rachunki za leki Moniki Kuć
6. potwierdzenie opłat za przedszkole
7. inne rachunki dotyczące utrzymania dziecka (wpisać jakie)
8. postanowienie komornika.
9. zaświadczenie z Urzędu Gminy.
10. odpis pozwu
11. kserokopie załączników.

* kwota stanowiąca wartość przedmiotu sporu to wysokość Ŝądanych alimentów pomnoŜona
przez 12 miesięcy.

