
…………....……………….., dnia ……………….....……..

…………....………………..........................................

miejscowość

Imię i Nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej

…………....………………..........................................
Adres

Sąd Rejonowy w.............................................

Wydział.............................................Cywilny

Wartość przedmiotu sprawy: ……........................................................................................………………………. zł

Słownie: …………………...........................................................................................………………… i 00/100 złotych  

…………....………………..........................................
Adres Sądu

…………....………………..........................................
PESEL albo KRS lub NIP i REGON 

data

Wnioskodawca:

…………....………………..........................................
Imię i Nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej

…………....………………..........................................
Adres

…………....………………..........................................
Adres

…………....………………..........................................
Firma przedsiębiorcy

…………....………………..........................................
Adres

…………....………………..........................................
KRS

Uczestnik postępowania:
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Działając w imieniu ……........................................................................................................…….. (np. własnym) niniejszym wnoszę o:

 1. zawezwanie Przeciwnika …………….................................................…..…………….  (firma przedsiębiorcy) z siedzibą 

  w ………….........................................................….. do próby ugodowej w sprawie zapłaty na rzecz Wnioskodawcy 

  …………...............................................................................................………. zł, składającej się z następujących kwot:  

 a. ………….....................................………… zł tytułem ustanowienia na ……….................…............................………......…….  

  (prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) stanowiącej działkę 

  ewidencyjną o numerze ….................................……… w obrębie ewidencyjnym …….......................................………., 

  gm. ………...........................................….. dla której Sąd Rejonowy w ………...................................................……………. 

  prowadzi księgę wieczystą o numerze ………................…………. na rzecz Przeciwnika ……….......…………………………. 

  (firma przedsiębiorcy) z siedzibą w …….................................……….. służebności przesyłu na czas nieoznaczony 

  polegającej na:

  - znoszeniu istnienia odcinka sieci ………..............................................................……… ( np. elektroenergetycznej 

  o napięciu znamionowym 15 kV ) o długości ………...................................… metrów – zgodnie z załączoną kopią 

  z mapy ewidencyjnej,  

  - znoszeniu używania i korzystania z pasa eksploatacyjnego o szerokości ….......................................... metrów 

  w obie strony od osi sieci …….........................................……………… (np. elektroenergetycznej, gazociągowej itp.) 

  w których to Przeciwnik będzie miał dostęp do urządzeń przesyłowych w celu przeprowadzenia bieżącej 

  eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji, remontów, usuwania awarii, 

  wymiany urządzeń w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania sieci 

  przesyłowej, 

  - obowiązku znoszenia przez każdoczesnego ………......…....................................………. (właściciela/użytkownika 

  wieczystego) nieruchomości ograniczeń i zakazów w prawie wznoszenia budynków, urządzeń stałych, 

  składów i magazynów, sadzenia drzew i krzewów oraz wszelkiej innej działalności mogącej zagrozić 

  trwałości urządzeń przesyłowych uczestnika podczas ich eksploatacji w obszarze wykonywania służebności, 

  - prawie przejazdu i przejścia przez przedmiotową nieruchomość, wraz z niezbędnym sprzętem, celem 

  dostępu do urządzeń zgodnie z oznaczeniem na załączonej kopii z mapy ewidencyjnej;
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 b. .........................………….............…………… zł tytułem wynagrodzenia za okres bezumownego korzystania od dnia 

  ………………....................... do dnia …………….........………. z nieruchomości położonej w ………...……..............……………., 

  która obejmuje działkę ewidencyjną o numerze ……….......................…. w obrębie ….....................................……… , 

  dla której Sąd Rejonowy w ……............................................................…….. prowadzi księgę wieczystą o numerze 

  …………..............................................................................….., w związku z posadowieniem i utrzymywaniem sieci 

  ……………………....................................................................……. (np. elektroenergetycznej, gazociągowej) w postaci 

  ……………..........................................……………… ( np. napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 

  o napięciu znamionowym 15 kV lub podziemnego gazociągu wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu 

  roboczym 8,4 MPa i średnicy DN 700 );

 2. wyznaczenie posiedzenia Sądu celem zawarcia ugody pomiędzy stronami.  

 Wnioskodawca jest ……………...........................………… (właścicielem lub użytkownikiem wieczystym) nieruchomości 

stanowiącej działkę ewidencyjną numer ……..........................…… w obrębie ewidencyjnym ……...........................................………., 

gm. ……….........................................….. dla której Sąd Rejonowy w …………....................................................…………. prowadzi księgę 

wieczystą o numerze …………..................................................……….  . 

 Na przedmiotowej nieruchomości jest zlokalizowany odcinek ………............................................………. (np. napowietrz-

nej linii elektroenergetycznej średniego napięcia o napięciu znamionowym 15 kV lub podziemnego gazociągu wysokiego 

ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa i średnicy DN 700 ). Właścicielem przedmiotowych urządzeń przesyło-

wych jest Przeciwnik  ………………...........................…………….  ( firma przedsiębiorcy ) z siedzibą w ……….................................………… . 



 Wnioskodawca nabył ww. nieruchomość na podstawie ………….........................................................………. (np. umowy 

darowizny) z dnia …….............................………. . W okresie od dnia ……...........................…….. do dnia ………................………….. 

Przeciwnik i jego poprzednicy prawni korzystali z przedmiotowej nieruchomości celem przesyłu 

……..........................................................……….. (np. energii elektrycznej) bez posiadania odpowiedniego tytułu prawnego umożli-

wiającego wybudowanie i późniejszą eksploatację urządzeń przesyłowych. Wnioskodawca składając niniejszy wniosek ma na 

celu uregulowanie statusu prawnego przedmiotowych urządzeń przesyłowych poprzez ustanowienie służebności przesyłu za 

wynagrodzeniem w kwocie …….............................................….. zł oraz poprzez zapłatę wynagrodzenia za okres bezumownego 

korzystania z nieruchomości w kwocie …............................................................……… zł.

 Tytułem opłaty sądowej od wniosku uiszczono na konto bankowe Sądu kwotę ………..................................................….. 

(40 zł albo 300 zł)  bowiem wartość przedmiotu sprawy została określona na kwotę ……….......................................................….. zł. 

W tym stanie należy uznać niniejszy wniosek za w pełni konieczny i uzasadniony.

…………....……………….........................................

Z poważaniem

podpisW załączeniu:

1. jeden odpis wniosku i wszystkich załączników, 

2. wydruk potwierdzenia wykonania przelewu na konto 

 bankowe Sądu tytułem opłaty sądowej od wniosku 

 w kwocie …….........................................………. ( 40 zł albo 300 zł ), 

3. odpis zwykły księgi wieczystej numer ……….......................…….. ,

4. kopia z mapy ewidencyjnej.  
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