........................., dn. ....................

Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich
w ...........................

Powód:
.................................
ul. ............................
..................................
PESEL: ......................

Pozwany:
..................................
ul. .............................
................................... 

wartość przedmiotu sporu: 6 600 zł (sześć tysięcy sześćset złotych)


POZEW
o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

W imieniu własnym wnoszę o:
·	ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego w wysokości 550 zł miesięcznie ustalonego wyrokiem Sądu Rejonowego w ......................... III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygn. akt ......................, a następnie podwyższonego wyrokiem Sądu Rejonowego w ................................ III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w dniu ................................., sygn. akt ............................ na rzecz ....................,
·	dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność sytuacji majątkowej i osobistej stron
·	dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu na okoliczności z nich wynikające,
·	wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę,
·	zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania,
·	zwolnienie powoda od opłaty sądowej od pozwu.

Uzasadnienie
Wyrokiem Sądu Rejonowego w ........................... z dnia ......................., sygn. akt ..................... powód ………………… zobowiązany został do łożenia na rzecz syna .................. tytułem podwyższonych alimentów kwotę 550 zł miesięcznie.
dowód: akta sprawy o sygn. ................... oraz ..................... Sądu Rejonowego w ………………..III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

	W czerwcu .................pozwany ....................... ukończył szkołę zawodową o kierunku kucharz. Z wiedzy powoda wynika, iż pozwany podjął pracę w Warszawie, jednakże z uwagi na to, iż strony nie utrzymują ze sobą kontaktu, powód nie jest w stanie wskazać dokładnego miejsca zatrudnienia pozwanego. Ponadto po ukończeniu szkoły pozwany pracował u swojej matki przy produkcji tablic szkolnych, tym samym otrzymując wynagrodzenie.
dowód: przesłuchanie stron
Powód pracuje jako kierowca i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 2 200,00 zł netto. Z powyższej kwoty musi opłacić czynsz za mieszkanie w kwocie 550 zł. Do tego dochodzą opłaty za wodę i prąd w wysokości ok. 100 zł oraz rachunek za telefon w wysokości ok. 150 zł. Ponadto ok. 300 zł przeznacza na paliwo w związku z dojazdami do pracy oraz do swojej matki, która ma 80 lat i wymaga opieki. Wspiera matkę również finansowo opłacając dodatkowe godziny opiekunki. Z uwagi na problemy zdrowotne swojej córki ……………….. powód czuje się zobowiązany do jej finansowego wspierania, co też czyni przekazując jej miesięcznie kwotę ok. 600 zł. W ocenie powoda córka wymaga większego wsparcia od pozwanego, który jest młodym, zdrowym mężczyzną z możliwością zarobkowania i brakiem jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie.
dowód: umowa o pracę wraz z porozumieniem zmieniającym

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, przewidziany w art. 138 k.r.o., wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego stopnia fizycznego i umysłowego rozwoju, potrzebnego do usamodzielnienia się i do uzyskania środków utrzymania z własnej pracy i z własnych zarobków. Pozwany jest osobą młodą, zdrową oraz posiada wykształcenie pozwalające mu znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie, a tym samym uzyskanie środków na własne utrzymanie.

W tym stanie rzeczy, skoro syn jest pełnoletni i ukończył szkołę oraz jest w stanie samodzielnie utrzymać się, powództwo uważam za zasadne.
 
Załączniki:
·	odpis pozwu wraz z załącznikami,
·	umowa o pracę wraz z porozumieniem zmieniającym,
·	oświadczenie ostanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.


