Lublin, 16 maja, 2008 rok
Sąd Rejonowy
w Gdańsku
Wydział I Cywilny
Powód:
Robert Marzec
ul. Mokra 3/9
20-343 Lublin
Pozwana:
Alicja Marzec
ul. Pawia 1/4
20-343 Lublin
Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
Wnoszę o:
1. zniesienie ustawowej wspólności majątkowej powoda Roberta Marzec i pozwanej
Alicji Marzec, wynikającej z zawartego przez strony małżeństwa w dniu 14 lutego 2002
roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lublinie (nr aktu małżeństwa 55/03), z dniem
złożenia pozwu,
2. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu.
Nadto wnoszę o:
3. wezwanie na rozprawę i przesłuchanie w charakterze świadków następujących osób:
Beata Kąs, zam. przy ul. Słonecznej 6, 20-343 Lublin;
Mateusz Karpiuk, zam. przy ul. Cichej 7, 20-343 Lublin
Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński w dniu 14 lutego 2002 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Lublinie.
Dowód: odpis aktu małżeństwa.
Od kilku lat pożycie stron nie układa się dobrze z powodu nadużywania przez
pozwaną alkoholu. Pozwana nie chce podjąć pracy. Bez wiedzy i zgody powoda, zaciąga
długi i wynosi z domu różne przedmioty, które następnie sprzedaje, aby uzyskać środki
finansowe na zaspokojenie swoich potrzeb związanych z uzależnieniem. Pozwany jest
zmuszony spłacać zaciągane przez nią długi. Pożyczone pieniądze nie są przeznaczane
na zaspokojenie potrzeb rodziny, a w spłacaniu długów pomagają powodowi przyjaciele.
Dowód: zeznania świadka Beaty Kąs
zeznania świadka Mateusza Karpiuk
Dnia 11 lipca 2006 roku pozwana zaciągnęła pożyczkę w wysokości 10 000 zł w Banku
PKO S.A. na remont mieszkania, którego jednak nie wykonała. Natomiast pieniądze
przeznaczyła na zaspokojenie własnych potrzeb. Powód jest zmuszony spłacać tą pożyczkę.
Dowód: zaświadczenie z Banku PKO S.A. o zaciągnięciu pożyczki;
potwierdzenie dokonania spłat trzech rat pożyczki.

W tych okolicznościach utrzymywanie w dalszym ciągu wspólności majątkowej stron grozi
powodowi pozbawieniem koniecznych do życia środków finansowych.
W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Alicja Marzec
Załączniki:
1. odpis aktu małżeństwa
2. zaświadczenie z banku o zaciągniętej pożyczce
3. kserokopie potwierdzeń spłaty rat pożyczki
4. odpis pozwu i załączników

