……..………………………..,
(miejscowość)

dnia ……….………………… roku
(data)

Sąd Rejonowy
w …………………………………………..……………………….…
Wydział Cywilny
ul. ……..………………………………………………………...........
………… - …………
(kod pocztowy)

Powód:

.....…………………………………………..
(miejscowość)

…………………………................................................
........................................................................................
(imię, nazwisko osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
adres zamieszkania)

Pozwany: …………………………..............................................
.......................................................................................
(imię, nazwisko sprawcy, adres zamieszkania)

Wartość przedmiotu sporu ................................................**

POZEW O EKSMISJĘ
Wnoszę o:
1. nakazanie pozwanemu, aby opuścił i opróżnił z swoich rzeczy lokal mieszkalny w miejscowości
.............................. przy ulicy ……………………………. nr domu ....... nr mieszkania ......... i
wydał go powodowi,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm prawem przepisanych,
3. wydania wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego na rozprawie lub w
przypadku, gdy pozwany mimo stawiennictwa nie bierze w niej udziału,
4. przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda,
5. przeprowadzenie dowodów wskazanych w pozwie.
Uzasadnienie
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
(W uzasadnieniu należy podać dlaczego powód domaga się orzeczenia eksmisji wskazując na konkretne okoliczności (przemoc w rodzinie) i
powołując konkretne dowody na poparcie tych twierdzeń (np. zeznania świadków z imienia i nazwiska, dokumenty – zaświadczenie
lekarskie, kserokopię wypełnionego formularza Niebieskie Karty, umowę najmu lokalu, odpis z księgi wieczystej, itp.). Należy wskazać jako
przyczynę żądania eksmisji dopuszczanie się aktów przemocy wobec powoda – podać kiedy i w jaki sposób do przemocy doszło, jakie były
ich skutki, podkreślić że pozwany swym rażąco nagannym (przemocowym) postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Należy
także wskazać jaki charakter ma mieszkanie, z którego powód domaga się eksmitowania sprawcy przemocy w rodzinie i czyją mieszkanie
jest własnością; stopień bliskości powoda i pozwanego (np. że są małżonkami), wskazać że osoby te razem zamieszkują pod danym adresem.
Podać liczbę i wiek dzieci lub innych osób wspólnie zamieszkujących)
Uwaga! – powyższe wskazówki należy usunąć przy wypełnianiu wzoru na komputerze.
…………………………………………...
(podpis powoda)

Załączniki:
- odpis pozwu z załącznikami;
- ………………………………………………………….… ;

(należy opisać tu dokumenty, które przedkłada się w załączeniu potwierdzające okoliczności wskazane w pozwie)

*- niewłaściwe skreślić.
** - jako wartość przedmiotu sporu należy podać sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu, a jeżeli do lokalu przysługuje
inne prawo niż najem to sumę odpowiadającą czynszowi najmu dla danego rodzaju lokalu (np. o podobnym metrażu i standardzie
położonego w sąsiedztwie, okolicy).

Wzór umowy został pobrany z serwisu KRN.pl – więcej wzorów znajdziesz na stronie http://www.krn.pl/wzory-pism-umow/
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