WZÓR PISMA
Poznań, dnia ...................... r.
Sąd Rejonowy Poznań
Stare Miasto w Poznaniu
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Wnioskodawcy:
1. .................................
ul. ................................
..-..... ...........................
PESEL ........................
tel. ..............................
2. .................................
ul. ................................
..-..... ...........................
PESEL ........................
tel. ..............................
Uczestnik postępowania:
małol. .........................
ul. ................................
..-..... ............................
Wniosek
o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem
dziecka

WZÓR PISMA
Działając w imieniu własnym wnosimy o zezwolenie wnioskodawcom na zawarcie w imieniu
małol. ...................., urodzonego dnia .......... r. w ..........., będącego właścicielem nieruchomości
zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr ........ Sądu Rejonowego w ..................... – Wydział Ksiąg
Wieczystych, położonej w ..................., ul. ............................. Nr ......, stanowiącej działkę
zabudowaną o pow. ........... m2, umowy

sprzedaży prawa własności wyżej wymienionej

nieruchomości na rzecz ................................
Ponadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu
niniejszego wniosku na okoliczność ustalenia faktów mających istotne znaczenie dla
rozstrzygnięcia sprawy, opisanych w jego treści.
Uzasadnienie
Małol. ........., syn wnioskodawców,

jest właścicielem nieruchomości zapisanej w księdze

wieczystej Kw Nr ........ Sądu Rejonowego w ..................... – Wydział Ksiąg Wieczystych,
położonej w ..................., ul. ............................. Nr ......, stanowiącej działkę zabudowaną o
pow. ........... m2, z ..................
dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego dziecka
- odpis zwykły z KW nr .........................................
Małol. ............... cierpi na raka szpiku kostnego. Jedyne leczenie, które daje szanse na
wyzdrowienie, prowadzone jest przez specjalistyczny szpital w Monachium. Koszt terapii to ok.
750.000 zł. Sytuacja finansowa wnioskodawców nie pozwala na pokrycie takiego wydatku, ich
bieżące dochody wynoszą bowiem łącznie 7.000 zł netto. Wnioskodawcy nie posiadają
oszczędności, czy nieruchomości.

WZÓR PISMA
dowód: - dokumentacja medyczna
- korespondencja ze szpitalem w Monachium, zawierająca wycenę leczenia
- zaświadczenia o zarobkach wnioskodawców
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości pozwolą na sfinansowanie leczenia syna.
W świetle powyższego wnoszę jak w petitum pisma.
.............................................

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

Załączniki:
– odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego dziecka,
– dokumentacja medyczna,
– korespondencja ze szpitalem w Monachium, zawierająca wycenę leczenia,
– zaświadczenia o zarobkach wnioskodawców,
– odpis wniosku z załącznikami,
– dowód uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł.

WZÓR PISMA

Wyjaśnienia:
1.

Przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych
ze zwykłym korzystaniem z przedmiotów wchodzących w skład administrowanego majątku i
utrzymywaniem tych przedmiotów w stanie niepogorszonym; wszystko zaś, co nie mieści się w
tych granicach, należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

2.

Wniosek o wszczęcie postępowania w tej sprawie powinien odpowiadać wymogom pisma
procesowego.

3.

Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy, właściwy dla miejsca
zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca pobytu dziecka.

4.

Wniosek może złożyć rodzic lub rodzice.

5.

Uczestnikiem postępowania jest z reguły rodzic, który nie złożył wniosku, oraz dziecko. Gdy
żaden z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską,
reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy

6.

Od wniosku pobierana jest opłata stała w kwocie 100 zł.

