Gdynia, dnia 01 lipca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku
II Wydział Cywilny Rodzinny
ul. 3 Maja 9A
80-802 Gdańsk
Powódka:

Anna Kowalska
zam. ul. Jasna 1, 81-300 Gdynia
(PESEL)

Pozwany:

Jan Kowalski
zam. ul. Ciemna 1, 81-300 Gdynia

POZEW O ROZWÓD
W imieniu własnym, wnoszę o:
1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki Anny Kowalskiej i pozwanego Jana
Kowalskiego zawartego dnia 01 lipca 2001 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w Gdyni - nr aktu małżeństwa 200/2001 z wyłącznej winy pozwanego,
2. przeprowadzenie dowodu z zeznań następujących świadków:
a) Katarzyny Iksińskiej (wezwanie świadka na adres: ul. Jasna 3, 81-300 Gdynia),
b) Piotra Grzelaka (wezwanie świadka na adres: ul. Jasna 5, 81-300 Gdynia),
obu świadków na okoliczność dopuszczenia się przez pozwanego zdrady małżeńskiej,
3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów niniejszego postępowania.

Uzasadnienie
(I)

Związek małżeński zawarłam z pozwanym dnia 01 lipca 2001 roku przed Kierownikiem

Urzędu Stanu Cywilnego w Gdyni, nr aktu małżeństwa 200/2001.
Dowód:
odpis skrócony aktu małżeństwa

Ze związku małżeńskiego nie posiadamy dzieci. Nie zawieraliśmy również umowy majątkowej
małżeńskiej.
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(II)

W początkowym okresie trwania małżeństwa nasze pożycie układało się poprawnie.

Mieszkaliśmy razem w mieszkaniu stanowiącym własność moich rodziców i wspólnie prowadziliśmy
gospodarstwo domowe. Staraliśmy się, aby nasze wzajemne relacje układały się prawidłowo.
Z upływem czasu relacje pomiędzy nami zaczęły się psuć. Pozwany w lipcu 2014 roku dopuścił się
zdrady małżeńskiej, następnie wyprowadził się z domu i zamieszkał z nową partnerką. Moje próby
ratowania małżeństwa okazały się bezskuteczne.
Dowód:
zeznania świadków: Katarzyny Iksińskiej, Piotra Grzelaka
przesłuchanie stron

Od roku nie łączy nas jakakolwiek więź fizyczna, emocjonalna czy gospodarcza. Nastąpił trwały i
całkowity rozpad pożycia. Nie chcę kontynuować związku z pozwanym. Czuję się oszukana i
skrzywdzona i nie widzę szans na odbudowanie pozytywnych relacji. Moje uczucie do pozwanego
wygasło.
W związku z powyższym pozew należy uznać za konieczny i uzasadniony.

.............................................................................

(podpis)

Załączniki:
1. odpis pisma wraz z załącznikami
2. potwierdzenie uiszczenia wpisu sądowego
3. odpis skrócony aktu małżeństwa
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