Warszawa, dnia....................................
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie
V Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód:
Małoletni (imię nazwisko, adres zamieszkania)………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
PESEL:

reprezentowany przez (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, dokładny adres zamieszkania)
………………………………………………………………………………………………………………

tel. / email:* ………………………………………..

Pozwany: (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania)
………………………………………………………………………………………………………………

tel. / email:* ………………………………………..
PESEL:

Wartość przedmiotu sporu: ………………………………….
POZEW O WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO

Wnoszę o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego ustalonego wyrokiem Sądu
........................ ……………………………………...................(dokładna

nazwa Sądu i sygnatura sprawy)

na

rzecz .............. …………………………………………….(imię i nazwisko).
Ponadto wnoszę o wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się
pozwanego na rozprawę oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.
UZASADNIENIE
(w uzasadnieniu należy wskazać przyczyny ustania takiego obowiązku, wiek uprawnionego do alimentacji jego sytuację majątkową,
wykonywany/wyuczony zawód, stan cywilny)

(czytelny podpis)

* wskazanie informacji usprawni kontakt pomiędzy Sądem a Interesantem

Wymagane załączniki:
1) Odpis pozwu z własnoręcznym podpisem i odpisem załączników do pozwu.
2) Sygnatura sprawy, w której ostatnio były regulowane alimenty.
3) Zaświadczenie o wysokości dochodów.
4) Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym.
5) W razie z wystąpieniem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych - oświadczenie o stanie
rodzinnym, majątkowym i źródłach utrzymania.
6) Od pisma pobiera się opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu
zaskarżenia wynoszącą:
- do 500,00 zł - w kwocie 30,00 zł
- ponad 500,00 zł do 1500,00 zł – w kwocie 100,00 zł
- ponad 1500,00 zł do 4000,00 zł – w kwocie 200,00 zł
- ponad 4000,00 zł do 7500,00 zł – w kwocie 400,00 zł
- ponad 7500,00 zł do 10 000,00 zł – w kwocie 500,00 zł
- ponad 10 000,00 zł do 15 000,00 zł – w kwocie 750,00 zł
- ponad 15 000,00 zł do 20 000,00 zł – w kwocie 1000,00 zł
- w sprawach przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000,00 zł
pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000,00 zł

