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

                                                                                                             miejscowość  

 

 

 

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

                                                                                                Wydział Cywilny  

 

 

Powód: …………………………………………………….  

                                                                                                     Imię Nazwisko/ nazwa podmiotu, adres zamieszkania/siedziby  

Pozwany: …….……………………………………………  

                                                                                                       Koło Łowieckie nazwa numer, adres siedziby  

 

 

 

Wartość przedmiotu sporu: ………………. zł*  

 

 

POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM 

 

W imieniu własnym wnoszę o:  

1.  orzeczenie nakazem, by pozwany zapłacił na moją rzecz kwotę ………………….…. zł (słownie: 

…………………………………. złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia** ............................... roku 

do dnia zapłaty i kosztami postępowania w terminie 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty.  

 

W przypadku wniesienia sprzeciwu domagam się:  

1. zasądzenia od pozwanego na moją rzecz kwoty ……………….………. zł (słownie: 

………………………………….. złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia** .......................... 

roku do dnia zapłaty. 

2.  przeprowadzenia dowodu z załączonej dokumentacji filmowo-fotograficznej, z zeznań świadka - 

przedstawiciela izby rolniczej Pana/Pani ………………………………………………………………... 

……………………….. (imię i nazwisko, adres zamieszkania), z przesłuchania strony powodowej 

oraz z załączonych dokumentów na okoliczności wskazane w pozwie. 

3.   zasądzenia od pozwanego na moją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.  

4.   przeprowadzenia rozprawy także podczas mojej nieobecności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* należy określić kwotowo wysokość szkody  

**dzień następny po dniu, w którym upłynął termin płatności odszkodowania wynikający z wezwania do zapłaty  

 

 



Uzasadnienie 

(Uzasadnienie winno stanowić zwięzły i jasny opis sytuacji, w której doszło do szkody łowieckiej oraz sposobu oszacowania 

strat i ustalenia odszkodowania/braku odszkodowania/braku zapłaty odszkodowania). Przykładowe uzasadnienie:  

W ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego zajmuję się między innymi uprawą rzepaku. W dniu 

………………… r. stwierdziłem wystąpienie szkody w niniejszej uprawie położonej w ……….. 

(nazwa miejscowości), w gminie …………, na działce ewidencyjnej nr …………. Niewątpliwie 

szkody zostały wyrządzone przez dziki, wobec czego niezwłocznie powiadomiłem pozwanego                   

o powstałych stratach w prowadzonej przeze mnie uprawie.  

Dowód: pismo z dnia ……………..………… r. w sprawie zgłoszenia szkody.  

Z uwagi na fakt, iż zbliżał się termin sprzętu rzepaku, pozwany przeprowadził jedynie szacowanie, nie 

poprzedzając go dokonaniem oględzin. Szacowanie odbyło się w dniu ………………. r. Oprócz 

przedstawicieli pozwanego i mojej osoby przy szacowaniu obecny był przedstawiciel izby rolniczej. 

W trakcie szacowania zarówno ja, jak i przedstawiciel izby rolniczej zgłaszaliśmy zastrzeżenia                  

co do prawidłowości prowadzonych ustaleń. W wyniku nieprawidłowego szacowania wysokość 

ustalonej szkody została rażąco zaniżona wskutek niewłaściwego pomiaru rozmiaru strat. W protokole 

przedstawiciel izby rolniczej zawarł swoje zastrzeżenia, natomiast ja odmówiłem podpisania protokołu 

żądając zamieszczenia w nim informacji o moich uwagach i braku akceptacji dla przeprowadzonego 

szacowania.  

Dowody: 

 - protokół z dnia ………….………. r.,  

- zeznania świadka - przedstawiciela izby rolniczej,  

- zeznania powoda.  

Mając na uwadze powyższe zwróciłem się do wójta gminy …………. Pana/Pani ………………..               

o przeprowadzenie mediacji w trybie art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo łowieckie. Czynności mediacyjne 

zakończyły się w dniu …………..…. r. niepowodzeniem.  

Dowód: protokół z mediacji z dnia …………………..…… r.  

Ustalona przeze mnie kwota odszkodowania została wyliczona w następujący sposób: 

………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać wzór lub regułę według której określono kwotę odszkodowania).  

Dowody:  

- dokumentacja filmowo-fotograficzna,  

- zeznania świadka - przedstawiciela izby rolniczej,  

- zeznania powoda.  

W tym stanie rzeczy zostałem zmuszony do wezwania pozwanego do zapłaty dochodzonej niniejszym 

pozwem kwoty odszkodowania odpowiadającej rzeczywistym rozmiarom szkody łowieckiej. 

Przedmiotowe wezwanie pozwany pozostawił bez odpowiedzi.  

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia ……………………….. r.  

Mając na uwadze przytoczoną argumentację oraz wyczerpanie przeze mnie możliwości 

pozasądowego rozwiązania sporu należy uznać niniejsze powództwo za konieczne i w pełni 

uzasadnione.  

…………………………………………. 

                                                                                                                                    Imię i nazwisko  

Załączniki:  

1. Pismo z dnia …………..…….. r.  

2. Protokół z dnia ……………..…… r.  

3. Protokół z mediacji z dnia …………..…………. r.  

4. Dokumentacja filmowo-fotograficzna.  

5. Wezwanie do zapłaty z dnia ……………..…….. r.  

6. Odpis pozwu i załączników. 


