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w dniu 20 grudnia 2007 r. na drodze S40 miar miejsce wypadek komunikacyjny,

w wynik-u kt6rego Smieri poniosla wanda G. Sprawc4 wypadku - \rykrytym dopiero w kilka
1at po wypadku - byt N'. S. Zostal on skazany prawomocnym wyrokiem Sqdu Rejonowego

w S. z dnia 30 maja 2073 r. za przestQpstwo z art. r77 S 2 k.k. w chwlri zdazenia sprawca

podlegal ochronie ubezpieczeniowej z [4'tru ubezpieczenia oc posiadaczy pojazd6w.

Na podstawie umowy l4czqcej sprawcg z Towarzystwem Xyz s.A. Arura G., synowa wandy
G. w pidmie z dnia 19 lipca 2013 r. za2qdala od ubezpieczyciela zadoiduczyrienia

pienig2nego za l<rzywdE doznan4 wskutek smierci osoby najblizszej, to jest jej tedciowe; -
wandy G. w pismie tym Anna G. wyja6n a, ze jej mqz. - syn wandy G. od kilku lat
ne zryie' a zmarla tesciowa zamieszkiwala razem z ni4 i vmukiem. Jak podkreslala, mipdzy

niqa zmarl4tesciow4 istniala silna wiE2 emocjonalna. po zawarciu zviqzku mal2eriskiego

z synem wandy G. Anna G. zamieszkaNa rMem ze zmarlL kt6ra uczestniczyla w jej

w Zyciu codziermym; wsp6lnie zajmowatry siE one gospodarstwem domowym. Na powstame

silniejszych wigzi rodzinrrych wplyw mialo r6wnie2 uczestnictwo wandy G. w opiece nad

dziedmi pow6dki i s1,na zmafiej. lJbezpieczyciel odm6wil wyplaty odszkodowania oraz

zadosiuczlrrieni a, a Anna G. wniosla odwolanie od decyzji ubezpieczyctela. Nastgpnie, nie

czekaiqc na rozpatzerie odwolania pozwala ubezpieczyciela. w pozwie z drta 7 listopada

2013 t pelnomocnik pow6dki Army G. zgroslL zqdanie zas4dzenla od pozwanego

Towarzystwa xYZ s.A. na rzecz pow6dki kwoty 7.000,00 zl tltulem zados6uczynienia

pieniE2nego za k.zywdp doznan4 wskutek smierci osoby najbliZszej - tedciowej wandy G.

wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia wltoczenia pow6dztwa do dnia zaplaty.

Pelnomocnik pow6dki podni6sl, i2 pow6dka do chwili obecnej odczuwa smutek i zal po

smierci tesciowej. Pelnomocnik pow6dki wnosil ponadto o zasqazenie od pozwanego na rzecz

pow6dki koszt6w postEpowania, w tym koszt6w zastQpstwa procesowego wedlug norm
przepisanych.
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Benedykta L., jako ubezpieczaiEcego oraz XyZ S.A. jako ubezpteczyciela tqczyta

ul-nowa Umowa Ubezpieczenia na Zl cie z Funduszami lnwestycyjnymi. horej zawarcie

potwierdzono po1is4 nr xw05014462. warunki niniej szej umowy byly ksztaltowane przez

wskazany w tredci polisy wzorzec umowny w postaci ,,warunk6w og6lnych Ubezpieczenia na

zycie z Fu'nd.uszami Inwestycyjnymi", kt6re znajdowaly siE na stronie www ubezpieczyciela.

Ponadto w umowie ubezpieczenia znajdowala sig k1auzu1a, zgodnie z kt6rq,,ubezpieczaiqcy

zapoznal sig z dorEczonymi mu przed zawarciem niniejszej umowy og6lnyrni warunkami

ttbezpieczenia i zaakceptowatr ich tre56". Na skutek oswiadczenia woli zlozonego przez

Benedykta L. (wniosek skierowany do ubezpieczyciela w dniu 25.02.2006 r., dorgcz,ny

ubezpieczycielowi 1.03.2006 r.), tqczqca strony umowa ubezpieczenta zostala rozsnl,4zarra

w trybie $ 10.1. wskazanych wyzej og6lnych warunk6w ubezpieczenia. w konsekwencj i
rozwiqzania umowy ubezpie czyciel przekazal Benedyktowi L. przelewem kwotg wartosci

wykupu w wysokosci 748,91 zl., mimo ze suma wplaconych przez rnego skladek wynositra

6 278, 40 A. Przyiqty przez ubezpieczyciela spos6b rozliczenia wynikal z zastosowaria przez

niego $ 70.7. oraz $ 12.4 og6lnych warunk6w .bezpieczenia, stosownie do kt6rych,

w przypadku rozwiqzania umowy przewi dui4cej trzydziestopiEcioletni okres ochrony

ubezpieczeniowej w trzecim roku ubezpieczerla, .tbezpieczaj4cy ponosi oplatg likwidacyjn4

odpowiadai4c4 90% Srodk6w pochodz4cych ze skladek wplacanych przez tbezpieczai 4cego.

Zgodnie ze wskazami zapisami owU, tzw. kwota warlosci wykupu powinn a zosta(, zwrocona

ubezpieczaj4cemu w terminie 30 dni od rozwiqzania umowy. Benedykt L. podczas remontu

swojego mieszkania znalazl dokumenty dotycz4ce ubezpieczenia. w mediach slyszal,

2e tbezpieczaj4cy odzyskuj4 pieni4dze nieuczciwi e pobrane przez zaklady ubezpie czeh nawet

po latach, zdecydowal sig wipc Woczy(, pow6dztwo. W dniu 2 marca 2016 r. wni6sl do

wlasciwego s4du pozew o zapLatg zl wraz z odsetkami ustawowymi od dnia w)'toczenia

pow6dztwa do dria zaptaty. Na dochodzon4 kwotg skladala sig kwota zatrzymanych przez

ubezpieczyciela skladek oraz odsetki ustawowe (6.63r,99) liczone od 25.02.2006 r. do dnia

wytoczenia pow6dztwa.
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Agroma sp z o.o. z siedzib4 we Wrociawiu od 2003 roku jest wladcicielem nieruchomosci

gruntowej skladajqcej siq z dziaLki nr 234113 poloZonej przy u1. Gruszkowej we wroclawiu, obrgb

opor6w, o l4cznej powierzchni 0,6543 ha, dla k16rej S4d Rej onowy we wroclawiu IV wydzial
Ksi4g wieczysty prowadzi ksiggp wieczyst4 numer WR1O/0000675 413. pnez dzialkg nr 234113

przebiega gazoci4g podziemny wysokiego cisnienia (3 Mpa) o jrednicy 300 mm. Gazociry zostal

wybudowany najprawdopodobniej w latach 70. ubieglego wieku i wedy tez rozpoczgto jego

eksploatacjq. Na powierzchni dztarki 234113 usltuowane s4 dwa z6fte slupki znacznikowe.

Ponadto, ptzebieg gazociryu jest uwidoczniony na mapkach geodezyjnych. w latach r970-1gg9

gazoci4g znajdowal siE we wladariu poprzednika prawnego Gaz centrum S.A z siedzib4 we

wroclawiu (przedsigbiorstwa pafstwowego). w wyniku przeksrtalcen podmiotowych

i wlasnosciowych ostatecznie wlascicielem gazoci4gu stala sip Gaz centrum S.A. z siedzib4 we

Wroclawiu. Zgodnie z $ 1 0 Rozporz4dzenia Minisha Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
rv spt'awie wanulk6w technicznych, jakitr powilny odpowiadai sieci gazowe i ich us;tuou,anie, dla
gazoci4g6w nalezy wyznaczyt, na okes ich uzr,tkowania, strefy kontrolowane.

w $ 110 ww. Rozporz4dzenia okreslono szeroko$6 stref kontrolowanych dla gazoci4g6w

wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 roku lub dla kt6rych przed qm dniem wydano

pozwolenie na budowq, odsylai4c w tym zakresie do zatr4czrrka nr 2 Rozporzqdzenia. zgodnie
z rchwalq m XXl'716/05 Rady Miejskiej wroclawia z dnia 14 lipca 2007 roku w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czpdci zespol6w

urbanistycznych opor6w we wroclawiu, teren dzialki nr 234113 oznaczony jest symbolem 4U.

Dla terenu oznaczonego symbolem 4U ustalono, Le przeznaczeniem podstawow;nn bgd4 uslugi
(handel detaliczny malopowierzchniowy, gastronomia, rozrywka, drobne uslugi rozrywki,
widowiskowe obiekty kultury, wystawy i ekspozycje, obiekty sakralne, pracownie afiystyczne,

biura, obiekty kongresowe i konferencyjne, hotele, uslugi drobne, szpitale, poradnie medyczne,

pracownie medyczne, obiekty ksztalcenia dodatkowego, uczelnie wy2sze, obiekty naukowe

i badawcze otaz 1<ry4e urzqdzenia sportowe), natomiast przeznaczenrem uzupelniaj4cym bEdzie

zabudowa mieszkaniowa dredniowysoka.

Agroma sp. z o.o. w dniu 20 maja 2015 roku wystosowala do Gaz centrum S.A. pismo,

w kt6rym zaproponowala umowne ustanowienie sluZebno jci przesylu za w;,nagrodzeniem,

domagaj4c siE jednoczeSnie wyragrodzenia za bezumorme korzystanie z nieruchomoSci w zakresie

odpowiadai4cym sluzebnosci przesylu. w odpowiedzi na \4rv. pismo, Gaz centrum S.A.



odwiadczyla, 2e nale2qcy do niej gazociq zostatr posadowiony legalnie na podstawie

decyzji nr 15-4-0009 z dnta 5 maja 1971 roku zatwierdzaj4cej plan rcaTizacyjny wydanej przez

Prezydium wojew6dzkiej Rady Narodowej we wroctrawiu, a ponadto minfi juz okres konieczny do

zasiedzeria shrzebnosci przesylu. Agroma sp. z o.o. wyst4pila do s4du z pozwem o nakazanie

usunipcia wzEdzefi w trybie art.222 $ 2KC na koszt Gaz centrum S.A. w odpowie dzi na pozew,

Gaz Centrum S.A. poniosla zarzut zasiedzenia slu2ebnoSci przesytru oraz powolala sig na zgodne

z prawem posadowienie gazocr4ga (przedkladaiqc ww. decyzjg prezydium wojew6dzkiej Rady

Narodowei).
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w dniu 30 czerwca 2015 roku Inwestycj e sp. z o.o. z stedzibq w warszawie zawartra

z Buduj emy drogi sp. z o.o. z siedzib4we Wroclawiu umowE na wykonanie inwestycji budowlanej

pn' ,,Rewitalizacja centrum Miasteczka" (zwan4 dalej ,,umowe o generalne wykonawstwo,,).

Przedmiotem umowy o generalne wykonawstwo byly roboty budowlane w zakresie modemizacji
gl6wnego placu w centrum Miasteczka, w tym roboty przygotowawcze, rozbi6rkowe i ziemne,

roboty w zakesie przygotowania terenu pod budowg fontann y wraz z ulo2eniem kostki brukowej
oraz ustawieniem lawek. Strony sporz4dzily wstppny kosztorys rob6t, w k16ry wyszczeg6lnione

zostaty takie pozycje jak: rodzaj rob6t, ich osi oraz cena jednostkowa. Budujemy drogi sp. z o.o.

zobowiqzala siE wykonai roboty budowla:re w terminie 3 miesipcy od dnia przekazania tercnu
budowy (co nastqrilo 15 lipca 2015 roku). Strony ustalily, ze za wykonanie umowy o generalne

wykonawstwo Budujemy drogi sp. z o.o. otrztryna wynagrodzenie wynosz4ce 2.300.000 pLN, z tym
ze ostateczna wysoko6i wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie rzeczlr,viScie wykonanych
i odebranych rob6t wedlug cen jednostkowych okredlonych w zal4czniku do umowy o generalne

wykonawstwo. Budujemy drogi sp. z o.o. zobowiapala sig wzglpdem Inwestycje sp. z o.o.!

Ze wykona wszystkie powierzone jej roboty budowlane wlasn).,rni silami.

w dniu 1 sierpnia 2015 roku Buduj emy drogi sp. z o.o. zawarta z Drogowcy spj. z siedzib4

we wroclawiu umowg (zwan4 dalei ,,umow4 podwykonawcz4''), kt6rej przedmiotem bylo
kompleksowe wykonanie rob6t podwykonawczych polegai4cych na robotach w zakresie

przygotowanra terenu pod budowg fontanny. Buduj emy drogi sp. z o.o. zrezygnowala
z przedl<trad,anra umowy podwykonawczej Inwestycje sp. z o.o. pracownicy Drogowcy sj.
podczas wykon)'wania rob6t nosili odziez rcbocz4 oznakowan4 logo sp6lki. ponadto, sprzEt

i maszyny r6wnieZ oznaczone byly znakiem firmowym sp61ki. Umocowani przedstawiciele

Drogowcy spj. uczestniczyli w naradach koordynacyjnych, w Ll6rych udziaL brari r6wnieZ
przedstawiciele Buduj emy drogi sp. z o.o. oraz Inwestycj e sp. z o.o. z przebieg.o narad sporz4dzane

byly protokoly, z kt6rych wynika, ze omawiano na nich r6wniez kwestie zwi4zane z robotami
polegaj4cymi na przygotowaniu terenu pod budowE fontanny.

Roboty wykonane przez Drogowcy sp. j. zostaly nastgpnie odebrane przez

Inwestycje sp. z o.o., co zostalo stwierdzone w protokole odbioru koficowego z dnia

15 pa2dziemika 2015 roku podpisanym przez przedstawicieli Budujemy drogi sp. z o.o.

i Inwestycje sp. z o.o. Tytulem wykonanych rob6t, Drogowcy sp. j. wystawila fakturp na kwotp
3 50.000 PLN z terminem zapLaty na dzien 30 pa2dztemika 2015 roku, 1ct6r4 dorEczyla Buduj emy



drogi sp. z o.o.

Inwestycje sp. z o.o. wyplacila cale naleZne wynagrodzenie Buduj emy drogi sp. z o.o.

\4ynosz4ce 2.350.000 PLN, z czego 350.000 PLN to wlnagr odzenie za roboty polcga;4ce na

przygotowaniu terenu pod budowE fontanny. Mimo odbioru rob6t wykonarych przez

Drogowcy sp. j. przez Buduj emy drogi sp. z o.o., a nastgpnie Inwestycje sp. z o.o. i upllrlu
umownego termint zaplaty (k16ry przypadal w dniu 30 pa2dziemika 2015 roku), Budujemy drogi

sp. z o.o. nie wyplacila Drogowcy sp. j. naleZnego jej wynagrodzenia.

w dniu 1 grudnia 2015 roku Drogowcy sp. j. wystqpila zpozwemo zaptatgkwoty 350.000

PLN wraz z ustawowymi odsetkami licz4c od drr..a 3l pu2dztemika 2015 roku do dnia zapLary,

pozlwai4c solidamie Inwestycje sp. z o.o. i Buduj emy drogi sp. z o.o. w odpowiedzi na pozew

Inwestycje sp. z o.o. wniostra o oddalenie pow6dztwa w calosci, kwestionuj4c z4danie powoda

zar6wno co do zasady, jak i co do wysokosci. Pozwana sp6lka podniosla, 2e nie wyra?aLa, mgdy

zgody na zahudnienie podwykonawcy, a zgoda taka jest warunkiem ponoszenia solidarnej

odpowiedziaino !;ci za. zaplatE wynagrodzenia, o kt6rej mowa w art. 647lll KC. ponadto, Inwestycj e

sp z o'o. wezwala Budujemy drogi sp. z o.o. do zaplaty kwoty 350.000 pLN tltulem
odszkodowania za naruszenie umowy w zakresie, w jakim Budujemy drogi sp. z o.o. zobowiqza\a

sig wykonai roboty budowlane wlasnymi silami.
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