
___________________

Miejscowość i data

Oświadczenie o przystąpieniu do grupy

Ja,_________________________________,  działając  na  postawie  ustawy  z  dnia  17  grudnia
2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, oświadczam, że:

 w  dniu  _________________  zaparkowałam/zaparkowałem  samochód  marki
________________ o nr  rejestracyjnym ________________ w pasie  drogi  publicznej  -  ul.
___________________________ - w Gdańsku za co został mi przez przedsiębiorcę Łukasza
Wiltosa  (prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  WIPARKING  Łukasz  Wiltos)
wystawiony dokument wzywający do zapłaty kwoty ________ zł, a w razie niezapłacenia tej
kwoty w terminie _______ dni, wzywający do zapłaty kwoty ______ zł na rachunek bankowy
wskazany w dokumencie;

 nie wiedząc o tym, że pobieranie opłat na drodze publicznej tj. ulicy __________________ w
Gdańsku dokonuje się w oparciu o nieważną umowę dzierżawy zawartą między Łukaszem
Wiltos  a  Miastem  Gdańsk,  zgodnie  z  dokumentem  wzywającym  do  zapłaty
wpłaciłam/wpłaciłem kwotę w wysokości  _________ zł  na rachunek bankowy wskazany w
tym dokumencie;

 zaparkowanie przeze mnie w dniu ______________ samochodu w pasie drogi publicznej ul.
_________________________  nie  pozostawało  w  bezpośrednim  związku  z  prowadzoną
ewentualnie przeze mnie działalnością gospodarczą lub zawodową;

 załączam do niniejszego oświadczenia potwierdzenie dokonania przelewu na kwotę _____ na
rachunek bankowy wskazany w dokumencie wzywającym do zapłaty;

 załączam do niniejszego oświadczenia otrzymany dokument wzywający do zapłaty¹.

Z  uwagi  na  powyższe  oświadczam,  iż  przystępuję  do  grupy  osób  –  konsumentów,  które
zamierzają  wystąpić  z  pozwem  w  postępowaniu  grupowym  przeciwko  Łukaszowi  Wiltos
prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą WIPARKING Łukasz Wiltos o:

- zwrot nienależnie pobranej kwoty w wysokości ________ zł.

Wyrażam również zgodę aby reprezentantem grupy dla potrzeb prowadzonego postępowania
przeciwko Łukaszowi Wiltos (prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą WIPARKING Łukasz
Wiltos) był apl. adw. Kacper Płażyński, adres do korespondencji –  ul. 10 lutego 5, 81 – 366 Gdynia.

Z  uwagi  na fakt,  że  apl.  adw.  Kacper Płażyński  nie  pobiera  z  tytułu  reprezentowania  grupy
wynagrodzenia (działa społecznie) a działania jego służą interesowi publicznemu, wyrażam zgodę na
publiczne  komentowanie  przez  apl.  adw.  Kacpra  Płażyńskiego  niniejszej  sprawy  i  działań
podejmowanych przez niego w interesie grupy w ramach sporu zawisłego przed sądem.

                                                                                      ____________________

                                                                                                       podpis

¹ w razie braku dokumentu wzywającego do zapłaty należy wykreślić ten punkt.


