Gdynia, dnia 01 lipca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Jana z Kolna 55
81-354 Gdynia
Wnioskodawca:

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

Uczestnik postępowania:

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

WNIOSEK O UREGULOWANIE KONTAKTÓW
W imieniu własnym, wnoszę o:
1. uregulowanie kontaktów wnioskodawcy z małoletnią Agnieszką Kowalską, urodzoną w dniu
15 czerwca 2008 roku w ten sposób, że wnioskodawca będzie miał prawo do zabierania
małoletniej poza miejsce jej zamieszkania:
a) w każdy I i III weekend każdego miesiąca, od piątku godzina 19.00 do niedzieli
godzina 19.00,
b) w okresie wakacyjnym, w każdy pierwszy pełny tydzień lipca od poniedziałku
godzina 9.00 do niedzieli godzina 19.00,
c) w czasie ferii zimowych, w każdy pierwszy tydzień ferii od poniedziałku godzina 9.00
do niedzieli godzina 19.00,
d) w każde Święta Bożego Narodzenia przypadające w roku parzystym od 23 grudnia
godzina 19.00 do 27 grudnia godzina 9.00,
e) w każde Święta Wielkanocne przypadające w roku parzystym od piątku godzina
19.00 do wtorku godzina 9.00,
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 utrudniania przez uczestniczkę postępowania wykonywania
przeze mnie kontaktów z dzieckiem.

Kancelaria Adwokacka Agata Mikucka
www.molaw.pl, tel. 600 656 686

Uzasadnienie
(I)

Małoletnia Agnieszka Kowalska urodziła się w dniu 15 czerwca 2008 roku w Gdyni.

Małoletnia pochodzi ze związku małżeńskiego Anny Kowalskiej i Jana Kowalskiego.
Dowód:
odpis skrócony aktu urodzenia

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 14 marca 2015 roku orzekł rozwód pomiędzy stronami.
Dowód:
wyrok z dnia 14.03.2015

Sąd rozwodowy orzekł, że miejscem stałego pobytu dziecka jest przy matce. Jednocześnie Sąd
odstąpił od orzekania w przedmiocie wykonywania przeze mnie kontaktów z dzieckiem, ponieważ
widzenia z córką miały się odbywać w sposób nieograniczony. Taką deklarację złożyła matka
dziecka.
(II)

Od dnia orzeczenia rozwodu matka dziecka utrudnia mi widzenia się z córką. Odwołuje

umówione wizyty bez podania powodu, narzuca mi terminy spotkań, najczęściej z jednogodzinnym
wyprzedzeniem, co z racji wykonywanego przeze mnie zawodu utrudnia mi codziennie
funkcjonowanie.
Dowód:
zeznania świadków: Katarzyny Iksińskiej, Piotra Grzelaka
przesłuchanie stron

Dziecko nie ma zapewnionych regularnych spotkań z ojcem, co może źle wpływać na jego rozwój.
Uregulowanie kontaktów wydaje się być w takiej sytuacji konieczne.

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

(podpis)

Załączniki:
1. odpis pisma wraz z załącznikami
2. potwierdzenie uiszczenia wpisu sądowego
3. odpis skrócony aktu urodzenia
4. wyrok z dnia 14.03.2015

Kancelaria Adwokacka Agata Mikucka
www.molaw.pl, tel. 600 656 686

