
Gdynia, dnia 4 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni
Wydział VI Gospodarczy

ul. Jana z Kolna 55, 81-354 Gdynia

Wnioskodawca: Michał Koniecpolski
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KONPOL Michał Koniecpolski
ul. Helska 22/4, 84-200 Wejherowo, NIP: 528-142-22-74

Przeciwnik: Andrzej Warchoł
prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą Usługowo-Handlową WARCHOŁ
Starzyno 3, 84-205 Krokowa

opłata od wniosku: 40 zł (stała)

WNIOSEK
o zabezpieczenie dowodu przed wszczęciem postępowania

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

1. Dopuszczenie i przeprowadzenie w trybie zabezpieczenia dowodu z opinii mgr. inż. Jacka
Zamojskiego – biegłego z zakresu budowy i pielęgnacji zieleni (w tym ogrodów), ogrodnictwa (w tym
dendrologii), wpisanego na listę biegłych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku,
na okoliczność ustalenia:

- aktualnego złego stanu krzewów zakupionych przez wnioskodawcę i posadzonych na nieruchomości
przy ul. Małokackiej w Gdyni ze wskazaniem przyczyny takiego stanu rzeczy,
- konieczności podjęcia działań zmierzających do zapobierzenia dalszemu obumieraniu drzew i
związanego z tym niezbędnego zakresu prac (na podstawie wiedzy, doświadczenia biegłego i dokonanych
oględzin),

2. Zawiadomienie stron o terminie przeprowadzenia dowodu;
3. Zasądzenie od przeciwnika na rzecz wnioskodawcy kosztów przeprowadzenia dowodu wraz z

kosztami zastępstwa procesowego i opłatą skarbową od pełnomocnictwa według norm prawem
przepisanych.

Uzasadnienie

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest prowadzenie robót
związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

W dniu 22 września 2015 roku wnioskodawca zakupił krzewy za cenę, która potwierdza faktura VAT.

Wszystkie drzewa zostały odebrane i  posadzone przez pracowników wykonawcy. Powyższa usługa
była częścią umowy, na podstawie której przeciwnik zobowiązał się wykonać prace pielęgnacyjne na
nieruchomości przy ul. Małokackiej w Gdyni.

Połowa zakupionych krzewów osłabło i zaczęło tracić liście. Upatrując początkowo przyczyn w
wadach zakupionych drzew, wnioskodawca zwrócił się o pomoc do sprzedawcy. Dokonane w oględziny przy
udziale wnioskodawcy, sprzedawcy i dostawcy (obywatela Belgii) wykazały, iż przyczyną powstałych



problemów jest brak wykonania drenażu przed posadowieniem roślin. Stan drzew ulegał pogorszeniu.
Wiosną 2020 roku zaczęły usychać pozostałe krzewy. W chwili obecnej znacząco odbiegają od stanu, w jakim
były w chwili zakupu.

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą w innej branży nie ma specjalistycznej wiedzy
na temat z zakresu pielęgnacji ogrodu czy dendrologii. Zarówno zakup, jak i usługa pielęgnacji została przez
niego zlecona profesjonalistom, w oczekiwaniu należytego wykonania umowy.

Pismem z dnia 16 lipca 2018 roku wnioskodawca zwrócił się do przeciwnika o udzielenie odpowiedzi
na pytania dotyczące przebiegu prac pielęgnacyjnych, w szczególności tych dokonywanych wokół krzewów.
Do chwili złożenia przedmiotowego pisma wnioskodawca nie uzyskał odpowiedzi.

Wniosek o przeprowadzenie dowodu jeszcze przed wszczęciem postępowania motywowany jest
faktem, iż upływ czasu (do chwili przeprowadzenia opinii przez biegłego już w toku postępowania) może
doprowadzić do sytuacji całkowitego obumarcia krzewów, a więc sytuacji, w której wydanie opinii w sprawie
może być niemożliwe – z uwagi duże ryzyko utraty przez rośliny właściwości lub cech, które wskazywałyby
na przyczyny uschnięcia. Uzyskanie merytorycznego dowodu z opinii biegłego po oględzinach doszczętnie
uschniętych krzewów może być awykonalne.

Ponadto przeprowadzenie dowodu jest o tyle istotne, iż wnioskodawca chcąc podjąć na własną rękę
działania zmierzające do zapobieżenia dalszej szkodzie może zaingerować w strukturę roślin i ich elementy
(prace pielęgnacyjne), co może utrudnić wykonanie merytorycznej opinii w przyszłości. Nadto kolejna zima
dla krzeewów bez podjęcia działań zapobiegawczych może doprowadzić do ich całkowitego uschnięcia.

W tym stanie rzeczy postawiony wniosek jest uzasadniony.

Jacek Majkowski
radca prawny

Załączniki:
– odpis pisma i załączników;
– pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;
– Faktura VAT
– dokumentacja fotograficzna;

– wydruk z CEIDG wnioskodawcy.


