wzór nr 4

opłata 100 złotych

Wnioskodawca (osoba składająca wniosek)1

Warszawa, dnia………………….

………………………………………………….
Adres zamieszkania: ………...…………………
………………………………………………….
Tel. kontaktowy ..…..…………………………..
Uczestnik (osoba, którą chcemy ubezwłasnowolnić)

….………………………………………………
Adres zamieszkania oraz adres aktualnego pobytu
………………………………………………….

Sąd Okręgowy w Warszawie
……..Wydział …………………..

WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE
*

Wnoszę
o
ubezwłasnowolnienie
całkowite/częściowe
uczestnika
postępowania………………………………………………………………………………..............
(imię i nazwisko osoby, która ma być ubezwłasnowolniona oraz jej adres zamieszkania oraz data urodzenia)
2

z powodu ………………………………………………………………………..…………..
*
Uczestnik jest moim/moją ………………………………………………………………….

UZASADNIENIE
(należy samodzielnie rozwinąć okoliczności wskazane powyżej)

3

własnoręczny podpis
*PESEL- osoba fizyczna
*NIP - pełnomocnik/instytucja



Proszę wybrać właściwe.
załączniki:



1. odpowiednia liczba odpisów wniosku, która jest uzależniona od liczby uczestników ;
2. dla osób pozostających w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa, dla osób
niepozostających w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu urodzenia;
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.
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Ważne :
1. wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: małżonek osoby, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, a
także jej przedstawiciel ustawowy i Prokurator Okręgowy. Inne osoby muszą
złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie do właściwej Prokuratury Okręgowej;
2. należy wskazać powód ubezwłasnowolnienia: choroba psychiczna (wskazać
jaka), niedorozwój umysłowy, innego rodzaju zaburzeń psychiczne, pijaństwo
lub narkomania;
3. należy

przytoczyć

okoliczności

faktyczne

uzasadniające

żądanie

ubezwłasnowolnienia. Opisać kiedy zaczęła się choroba, jak długo trwa, jak
osoba radzi sobie w życiu codziennym. Należy we wniosku należy zaznaczyć,
czy osoba, o której ubezwłasnowolnienie występujemy może stawić się w Sądzie
na badanie, czy biegły musi przyjechać do chorego; należy wskazać, czy osoba,
której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie pozostaje w związku
małżeńskim (wskazać jego imię, nazwisko i adres zamieszkania). Należy
wskazać proponowaną osobę do pełnienia obowiązków kuratora.
- osoba składająca wniosek zobowiązana jest do poniesienia kosztów dotyczących
badania uczestnika postepowania (opinie sądowe) oraz kosztów ewentualnego
ustanowienia kuratora – wysokość kosztów ustalana jest indywidualnie i zależy od
specjalizacji biegłych, ilości opinii – można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów;
- toku toczącej się sprawy o ubezwłasnowolnienie wnioskodawca nie może odbierać
i potwierdzać przesłanych do uczestnika pism i dokumentów z Sądu w związku
z toczącą się sprawą pod rygorem konieczności powtarzania tej czynności. W
przypadku niemożności odbioru dokumentów przez uczestnika (stan zdrowia) może
to zrobić inny dorosły domownik (za wyjątkiem wnioskodawcy) lub przesyłka winna
być zwrócona ze stosowną adnotacją doręczyciela;
- Osoba, która złożyła wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub
lekkomyślnie, podlega karze grzywny do 1 000 zł.

