
ZAPYTANIE WSTĘPNE

w przedmiocie ustalenia warunków zlecenia usług prawniczych

Przekazanie przez Klienta wypełnionego formularza do Kancelarii służy jedynie celom informacyjnym 
– jest nieodpłatne i nie stanowi oferty zawarcia umowy, nie rodzi  również  dla Klienta i Kancelarii  
obowiązku zawarcia takiej umowy w okresie późniejszym. 

Wypełniając  poniższy  formularz  potwierdzają  Państwo  zapoznanie  się  i  akceptację  zasad  usługi  
określonych  na  stronie  www.lubelskielancelarie.pl  Przesłanie  zapytania  nie  obliguje  Kancelarii  do  
udzielenia odpowiedzi.

 Wypełnienie  pól  oznaczonych  jako  opcjonalne  pozwala  przyśpieszyć  proces  przygotowania  
odpowiedzi.

1. Oznaczenie wnioskodawcy 
( ogólne oznaczenie wnioskodawcy – pełne dane osobowe będą wymagane dopiero przy zawarciu umowy (etap 
3)
MARCIN KOWALSKI

2. Status wnioskodawcy 
( osoba fizyczna, przedsiębiorca, konsument, podejrzany, pokrzywdzony, pozwany, powód, itp.)
OSOBA FIZYCZNA

3. Adres e-mail 4. Telefon kontaktowy (opcjonalnie)
KOWALSKI@POP.KALISZ.PL

5. Przedmiot zlecenia 
( oczekiwany rodzaj usługi, np. porada prawna, opinia prawna, ocena zasadności procesu, analiza umowy itp.)
PORADA PRAWNA / PROŚBA O UMÓWIENIE WIZYTY

6. Adresat zapytania (opcjonalnie)
( wskazanie konkretnej osoby może wydłużyć czas udzielania odpowiedzi, w przypadku wystąpienia okresowego 
obciążenia pracą u tego prawnika.  Pozostawienie tego pola bez wyboru sprawi, że wniosek trafi do osoby, która 
będzie mogła się do niego ustosunkować w najkrótszym czasie 
Dorota Janowska – Kunicka  / Magdalena Tarnowska / Aleksander Kunicki

7. Kategoria sprawy (opcjonalnie)
Hasło umożliwiające wstępną kategoryzację wniosku, np. prawo spadkowe, sprawa o pobicie, alimenty,  
NIERUCHOMOŚCI

8. Termin końcowy (opcjonalnie)
Wypełnić, jeżeli wykonanie zlecenia ograniczone jest jakimś terminem (np. terminem na wniesienia apelacji)  
BEZ TERMINU

Lubelskie Kancelarie 
ul. Chopina 5/1 20-026 Lublin;

tel/fax: 81 532 34 35;
kontakt@lubelskiekancelarie.pl



9. Opis stanu faktycznego :

Jestem właścicielem działki,  przez którą  ustanowiono drogę  konieczną  dla sąsiadów. Jest to długi  
odcinek – droga biegnie po całej długości działki. Ostatnio wyremontowano kawałek ulicy na skraju  
działek, sąsiedzi mogliby dojeżdżać do swoich posesji od drugiej strony. Cały czas jednak korzystają z  
mojego gruntu, gdyż zawsze go odśnieżam i dbam o dobry jego stan dla swoich potrzeb. Interesuje  
mnie uzyskanie porady, czy można zabronić sąsiadom jeżdżenia po moim gruncie i usunąć wpis drogi  
koniecznej z ksiąg wieczystych. Mapka z zaznaczeniami  oraz umowa ustanowienia drogi koniecznej  
w załączeniu.

Czy mam jakieś możliwości działania, żeby pozbyć się tej drogi koniecznej ?

Ewentualnie proszę o umówienie spotkania w środę lub piątek w godzinach 11-13 i wskazanie kosztu  
takiej porady ustnej.


