Chrzanów, dnia 4 kwietnia 201 r.
Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Wydział I Cywilny
al. Henryka 23
32 – 500 Chrzanów [1]

Sygn. akt:

I Ns 23/15 [2]

Wnioskodawczyni:Weronika Jodłowska, zam. ul. Grójecka 3, 32 – 500 Chrzanów, PESEL:
78052621458
Uczestnik:

Wodociągi Śląsko – Małopolskie S. A. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Przepiórek 8,
32 – 500 Chrzanów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS
0000012343, posługującą się nr REGON 810389784 i numerem NIP 888 010 09
06, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000 zł.

Wniosek wnioskodawczyni o sprostowanie postanowienia
Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Wydział I Cywilny z dnia 16 stycznia 2016 r. wydanego w
sprawie o sygn. akt I Nc 23/15
Wnoszę o:
1. sprostowanie postanowienia Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Wydział I Cywilny z dnia 16
stycznia 2016 r., sygn. akt I Ns 23/15 poprzez usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej [3] w ten
sposób, że:
a.
w pkt 1 postanowienia w miejsce słów: „służebność przesyłu gazociągu należącego
do uczestnika” wpisać „służebność przesyłu wodociągu należącego do uczestnika”,
b.
w pkt 2 postanowienia w miejsce słów: „służebności przesyłu o szlaku służebnym
długości 40 m” wpisać „służebności przesyłu o szlaku służebnym długości 20 m ”,
2. doręczenie sprostowanego postanowienia na adres zamieszkania wnioskodawczyni.
Uzasadnienie
Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział I Cywilny dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn.
akt I Ns 23/15 wydał postanowienie w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości należącej do wnioskodawcy. Na nieruchomości tej posadowiony jest wodociąg
należący do uczestnika, co obie strony zgodnie przyznały w trakcie postępowania, a niniejsza sprawa
nie dotyczyła gazociągu. Jest to więc oczywista omyłka pisarska, która winna być sprostowana w taki
sposób, jak wnioskodawczyni wnosi na wstępie.
Ponadto, we wskazanym wyżej postanowieniu Wysoki Sąd określił długość szlaku służebnego
na 40 m. Niemniej, orzeczenie zapadło na podstawie opinii biegłego z dnia 9 grudnia 2015 r, który
dokonał wyliczeń długości szlaku na 20 m, a w żadnym wariancie nie pojawia się długość szlaku jako
40 m. Ponadto, odpowiada on szerokości działki wnioskodawcy, której długość wynosi 20 m, a
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potwierdzeniem czego jest znajdujące się w aktach sprawy wyrys i wypis z ewidencji gruntów, a także
opinia biegłego. Powyższe stanowi więc oczywistą omyłkę pisarską, która podlega sprostowaniu.
Wobec powyższego wniosek jest konieczny i uzasadniony.
Weronika Jodłowska [4]
Załącznik:
- odpis wniosku.

Objaśnienia:
[1] Wniosek o sprostowanie postanowienia należy wnieść do sądu, przed którym toczy się
postępowanie, w którym wydano postanowienie.
[2] Z uwagi na fakt, iż nie jest to pierwsze pismo w sprawie, należy podać sygnaturę, pod którą sprawa
się toczy.
[3] Sąd może z urzędu (lub na wniosek) sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie
albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (art. 350 § 1 k.p.c. w zw. art. 361 k.p.c.). We wniosku
należy możliwie precyzyjnie określić żądaną poprawkę, czyli wskazać co powinno ulec zmianie i na
czym ta zmiana powinna polegać. Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego nie określają terminu,
w jakim można żądać sprostowania postanowienia, dlatego co do zasady można go wnieść w każdym
terminie. Od wniosku nie uiszcza się opłaty.
[4] Pismo procesowe powinno zawierać podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub
pełnomocnika. Podpis powinien być własnoręczny, odtworzony mechanicznie na piśmie procesowym
wzór podpisu nie spełnia wymogu przewidzianemu w art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c. Zgodnie z art. 126 § 5
k.p.c. pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem
elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Po dniu 1 lipca 2016 r. pismo procesowe wniesione za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
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