…................…...............................
( miejscowość, data )

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
Łukasz Twaróg
Kancelaria Komornicza nr V w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 5, 44-300 Wodzisław Śląski

Wierzyciel:
Imię i nazwisko/nazwa:…………..............……………………………………………………………………..
Adres:…...........................…………………..............…………………………………………………………..
PESEL:..................................... NIP:........................................... Nr telefonu:....................................................
Dłużnik/cy:
Imię i nazwisko/nazwa:........................................................................................................................................
Adres zamieszkania/siedziby:..............................................................................................................................
Miejsce prow. dział. gosp.:..................................................................................................................................
Im. rodziców/tel. kontaktowy:.............................................................................................................................
PESEL:..................................... NIP:...........................................Regon:..................................KRS...................

WNIOSEK
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

W oparciu o załączony tytuł wykonawczy: wyrok* / nakaz zapłaty* / protokół ugody* / postanowienie *
Sądu Rejonowego*/ Sądu Okręgowego* w ………..............………………..…z dnia …....….....…………r.
sygn. akt ……………...…… opatrzony klauzulą wykonalności z dnia……..………….…….…r.
wnoszę
o wszczęcie egzekucji w celu wyegzekwowania:
1) należności głównej w kwocie ………..……..…. zł;
2) odsetek zgodnie z tytułem wykonawczym, do dnia zapłaty;
3) kosztów klauzuli i procesu, poprzedniej egzekucji w kwocie ……………..…. zł zgodnie z tytułem
wykonawczym.
Wskazuję wszystkie prawnie dozwolone sposoby egzekucji i jednocześnie informuję, iż dłużnik posiada:
- wynagrodzenie za pracę*, miejsce zatrudnienia: ..........…..…………..............……………..............
…………..………………………………………………………………….........…...........…………....;
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- świadczenie emerytalno-rentowe*, wypłacane przez ................……................…………………....;
- wierzytelności z rachunków bankowych*: ....………….……………………………………………
………….…………………………………………………………………………...........……………...;
- ruchomości*, dłużnik posiada następujące wartościowe ruchomości (np. pojazdy):
……………………………………………………………………….………………..........….................;
- wierzytelności*, w szczególności z tytułu: …................................................................………......….
………………………………………………….…………………...…………............………………...,
należną mu od (proszę podać nazwę i adres):
...……………………………………………………………...………………...........………....…….......;
- nieruchomość* położoną pod adresem: .........................................……………………………………
objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. nr: .............….………………..……......;
Ponadto, z uwagi na fakt, iż nie posiadam szczegółowych danych dotyczących mienia dłużnika i jeżeli w
drodze czynności przewidzianych w art. 801 kpc nie będzie można ustalić majątku pozwalającego na
zaspokojenie świadczenia, jako wierzyciel, zlecam* / nie zlecam* Komornikowi poszukiwanie majątku
dłużnika na podstawie art. 8012 kpc.
Wyegzekwowane należności proszę przekazywać na rachunek wierzyciela w banku:
……………………………………………………………………………………………….………….
nr ……………………………………………………………..………………………………………..*
lub przekazem pocztowym na wyżej wskazany adres wierzyciela*.
Oświadczenia:
1) Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić ww. Komornika o każdej wpłacie dokonanej bezpośrednio przez dłużnika po
złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji;
2) Zobowiązuję się do informowania ww. Komornika o każdej zmianie miejsca mojego zamieszkania i oświadczam, że
zostałam/em pouczona/y o skutkach zaniedbania tego obowiązku tj. o pozostawianiu korespondencji do mnie adresowanej w
aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

…………………………………………………
(czytelny podpis wierzyciela)

Załącznik:
- tytuł wykonawczy w oryginale
- ……………………………………………….
( *Niepotrzebne skreślić )
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