.Miejscowość..................................., dnia …................................. r

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zawierciu
Piotr Gieszkiewicz
Kancelaria Komornicza nr I
42-400 Zawiercie,
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 21(I piętro)
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
Wierzyciel(ka):
(Nazwisko i Imię/Nazwa*):.........................................................................................................
(PESEL/REGON): ......................................................................................................................
(Zamieszkały(a)/ z siedzibą/Adres do doręczeń*):
……………………………………………...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr. domu, tel. kontaktowy, e-mail)

nazwa banku i nr konta bankowego wierzyciela, na które należy przekazywać
wyegzekwowane należności: ............................................................................................................
Dłużnik(czka)
(Nazwisko i Imię/nazwa*): ..........................................................................................................
(PESEL/REGON)1: .................................................................................................................................
(Zamieszkały(a)/z siedzibą*) ........................................................................................................ ….......
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr. domu, tel. kontaktowy)

NIP …......................................, (Nr dowodu osobistego/ numer KRS*) ….................................................
Urodzony(a) …................................ w ..................., syn (córka) ..............................................................
(data i miejsce)

(imię ojca i matki)

Przedkładam tytuł wykonawczy w postaci : ( np. wyrok, protokół, akt notarialny, postanowienie
Sądu)...........................................................................................................................................................
wydany przez …………………………………………………………………........................................
z dnia ................................., sygn. akt ......................................................................................... …........
Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. Należności głównej....................................................................... zł,
2. z zasądzonymi odsetkami w wysokości (według tytułu wykonawczego) 2
od dnia …......…………………………………………………….do dnia zapłaty,
3. kosztów procesu............................................................................zł,
4. kosztów klauzuli............................................................................zł,
5. inne koszty....................................................................................zł,
( należy wpisać jakie oraz wysokość )

Wnoszę o przeprowadzenie egzekucji z:

1
2

Podać numer PESEL, a w przypadku działalności gospodarczej także NIP i REGON
Właściwe podkreślić

- całego majątku dłużnika z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości stosownie do art. 799 § 1
kpc3
- z nieruchomości dłużnika4..........................................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Znane mi są następujące składniki majątku dłużnika5:.................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

POUCZENIE: Wierzyciel obowiązany jest powiadomić Komornika o każdej wpłacie otrzymanej od dłużnika w
toku postępowania egzekucyjnego. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek powiadomić Komornika o
każdej zmianie swego miejsca zamieszkania.

Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu
Piotr Gieszkiewicz na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach
sądowych (t.j. Dz.U. 2018 .771 z dnia 2018.04.25 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 8012 k.p.c. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego Wierzyciel
zleca komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika w ramach wyżej wymienionych
sposobów egzekucyjnych.

…………………………..
(podpis wierzyciela)

*niewłaściwe skreślić
Załączniki:
1. tytuł wykonawczy
2.
3
4
5

Komornik na podstawie art. 799 § 1 kpc będzie prowadził egzekucję według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości dłużnika oraz
składników jego majątku do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości (udział w prawie własności nieruchomości, użytkowanie wieczyste
nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Jeżeli wierzyciel nie chce prowadzenia egzekucji według określonego sposobu lub określonego składnika majątkowego
należy złożyć stosowne zastrzeżenia.
We wniosku należy oznaczyć nieruchomość dłużnika poprzez podanie numeru księgi wieczystej. W przypadku braku księgi wieczystej należy dokładnie opisać nieruchomość i
wskazać tytuł prawny dłużnika do nieruchomości.
Podać informacje o miejscu zatrudnienia dłużnika, bankach w których dłużnik posiada rachunki bankowe, wartościowych ruchomościach ( pojazdy mechaniczne, maszyny,
urządzenia, zapasy towarów, dzieła sztuki itp.) i miejscu ich przechowywania, wierzytelnościach dłużnika (np. z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, dostawy towarów i usług,
czynszu najmu/dzierżawy nieruchomości, odszkodowań majątkowych, zwrotu należności podatkowych, innych). Należy także wskazać trzeciodłużnika (zleceniodawcę,
kontrahenta, najemcę, dzierżawcę, ubezpieczyciela, właściwy Urząd Skarbowy, innych), innych praw majątkowych dłużnika (udziały w spółkach, prawa własności przemysłowej,
majątkowe prawa autorskie, inne).

