Chrzanów, 26 czerwca 2016 r.
Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Wydział I Cywilny
Al. Henryka 23
32 – 500 Chrzanów [1]
Powódka: Luiza Wilska, zam. ul. Fiołków 8, 32 – 500 Chrzanów, PESEL: 89080812345
Pozwany: Grzegorz Mikosz, zam. ul. Fiołków 9, 32 – 500 Chrzanów
Sygn. akt: I C 234/16 [2]
Wartość przedmiotu sporu: 2 000 zł

Wniosek powódki o zabezpieczenie dowodu
Wnoszę o:
1. przeprowadzenie dowodu - w trybie zabezpieczenia - z zeznań świadka Teodory
Kowalskiej - adres do doręczenia wezwania: ul. Fiołków 7, 32 – 500 Chrzanów;
2. wezwanie stron na termin przesłuchania świadka.

Uzasadnienie
W pozwie o odszkodowanie z dnia 13 marca 2016 r. powódka wniosła o
przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Teodory Kowalskiej. Pani Teodora Kowalska była
jedynym naocznym świadkiem zajścia w postaci zniszczenia przez pozwanego płotu powódki.
Świadek ma zaplanowaną operację przeszczepu serca na dzień 20 września 2016 r. Operacja
wiąże się dla świadka z dużym ryzykiem – świadek ma 70 lat. [3]
Dowód: pismo z Szpitala Miejskiego w Krakowie zawierające informację o wyznaczonym
terminie operacji Pani Teodory Kowalskiej
Wobec powyższych okoliczności powódka obawia się, że stan zdrowia świadka po
operacji może nie pozwalać na stawiennictwo przed Sądem, a z powodu kwestionowania przez
pozwanego roszczenia powódki i braku możliwości udowodnienia wyrządzenia powódce
szkody przez pozwanego w inny sposób, wniosek o zabezpieczenie dowodu jest uzasadniony.

Niniejsza publikacja stanowi wyłączną własność właściciela serwisu Jakprawnie.pl spółki Grupa Konsensus sp. z o.o.
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000506348 oraz podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.).

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.
Luiza Wilska [4]
Załączniki:
1) odpis wniosku,
2) dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wys. 40 zł, [5]
3) pismo z Szpitala Miejskiego w Krakowie zawierające informację o wyznaczonym terminie
operacji Pani Teodory Kowalskiej
Objaśnienia:
[1] Wniosek o zabezpieczenie dowodu składa się w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy,
a w wypadkach niecierpiących zwłoki lub gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte, w
sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony (art. 311 k.p.c.).
[2] Jeśli sprawa jest w toku – należy podać sygnaturę (art. 126 § 21 k.p.c.).
[3] Podstawę prawną wniosku o zabezpieczenie dowodu stanowią art. 310 – 315 k.p.c. Wniosek
o zabezpieczenie dowodu można składać także przed wszczęciem postępowania. Wniosek
powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy i przeciwnika oraz innych osób
zainteresowanych, jeżeli są znane; wskazanie faktów oraz dowodów oraz przyczyny
uzasadniające potrzebę zabezpieczenia dowodu.
[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). Od dnia 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.
[5] Opłatę stałą w wysokości 40 zł uiszcza się od wniosku o zabezpieczenie dowodu (art. 23
pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) niezależnie od tego, czy wniosek
ten został złożony przed wszczęciem postępowania albo w jego toku.

Niniejsza publikacja stanowi wyłączną własność właściciela serwisu Jakprawnie.pl spółki Grupa Konsensus sp. z o.o.
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000506348 oraz podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.).

