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Białystok, dn. 27.07.2009 r. 

 

Uprawniona:   Justyna Nowak, zam. 00-512 Białystok, ul. Cicha 12 m. 3, córka Jana i Marii, 

               reprezentowana przez: 

               matkę Marię Nowak, jako przedstawiciela ustawowego, 

               zam. 00-512 Białystok, ul. Cicha 12 m. 3, córka Józefa i Jadwigi, 

               legitymująca się dowodem osobistym nr: ADK 618421, PESEL:    

               72061257122 ,  NIP: 693-111-41-93 

 

Zobowiązany: Jan Nowak, zam. 02-714 Białystok, ul. Mokra 39 m. 4, syn Zbigniewa i       

   Krystyny, legitymujący się dowodem osobistym nr: ACI 721423, PESEL:    

   71042168142 ,  NIP: 624-311-71-31 

 

Umowa alimentacyjna 

§1 

Jan Nowak zobowiązuje się, wykonywać ciążący na nim ustawowy obowiązek alimentacyjny 

poprzez, płacenie małoletniej córce Justynie Nowak, kwoty alimentów w wysokości 500 zł 

(pięćset złotych), płatne z góry do dnia 5 każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w 

przypadku zwłoki z terminem płatności każdej raty, poczynając od dnia 1 sierpnia 2009 r. 

§2 

Osobą uprawnioną do odbioru alimentów jest matka uprawnionej Maria Nowak, do czasu 

uzyskania przez Justynę Nowak pełnoletniości. 

§3 

Płatność alimentów następuje w formie zlecenia przelewu, dokonywanego przez 

zobowiązanego na rachunek bankowy matki uprawnionej, o poniższych danych: 

PKO BP Oddział regionalny w Białymstoku 21 1874 1139 0001 9105 0026 1723 
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§4 

W wypadku zmiany stosunków, polegającej na zwiększeniu się usprawiedliwionych potrzeb 

osoby uprawnionej lub możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej, każda 

ze stron może żądać zmiany warunków umowy. 

§5 

Umowa wygasa w przypadku odpadnięcia przesłanek, stanowiących podstawę obowiązku 

alimentacyjnego. 

§6 

W razie braku porozumienia, co do modyfikacji treści umowy, każda ze stron zastrzega sobie 

prawo do wystąpienia z powództwem do sądu. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego. 

§8 

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§9 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Maria Nowak                                                                                                                           Jan Nowak 


