Ruda Śląska, dnia .............................

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej
Michał Stankiewicz
ul. Czarnoleśna 18
41-709 Ruda Śląska

Wierzyciel : ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
PESEL/REGON:........................................................... NIP..................................................................
telefon: .....................................
Urząd Skarbowy (dokładny adres):........................................................................................................
Dłużnik:.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
PESEL/REGON:........................................................... NIP..................................................................
Urząd Skarbowy (dokładny adres):........................................................................................................
WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Jako wierzyciel działając na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez
................................................................................................................................................................
z dnia ......................... sygn. ............................ opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia
..................................... niniejszym wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko
dłużnikowi w celu wyegzekwowania niżej wymienionych należności:
1. Należność główna: .................................... zł.
2. Odsetki od dnia ............... jak w wyroku/zgodnie z wnioskiem wierzyciela*
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Koszty procesu:
.................................................................. zł.
4. Koszty klauzuli:
.................................................................. zł.
5. Inne koszty/koszty poprzedniej egzekucji ................................................................. zł.
6. Koszty egzekucyjne, które powstaną w toku egzekucji.
Jako sposób egzekucji wskazuję ( zaznaczyć właściwe [x] ):
1. Zajęcie dłużnikowi wynagrodzenia za pracę/świadczeń emerytalno-rentowych* pobieranego w [
]:
................................................................................................................................................................
2. Zajęcie ruchomości dłużnika, które posiada on w [ ] :
................................................................................................................................................................
3. Zajęcie konta bankowego dłużnika, które posiada w [ ]
:...................................................................
4. Zajęcie wierzytelności dłużnika z tytułu [ ] :
................................................................................................................................................................
5. Zajęcie nieruchomości [ ] : ……………………………..………….................................................
położonej w …………………………………………………..………nr KW .....................................
Dodatkowe informacje o dłużniku :
1. Posiada samochód: marka ......................................... nr rejestracyjny ..............................................
1

2. Posiada wartościowe ruchomości: .....................................................................................................
3. Prowadzi działalność gospodarczą: ...................................................................................................
4. Inne: ...................................................................................................................................................
Wybór Rewiru Komorniczego nastąpił w oparciu o art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach
sądowych
i egzekucji z dnia 29.08.1997 (t.j. Dz.U. Nr 167 z 2006 r. poz. 1191 ze zm.)
Na podstawie art. 797[1] kpc w zw. z art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006r. Nr 167, poz. 1191 z późniejszymi zmianami)
wierzyciel zleca poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika
Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 k.p.c. o obowiązku
zawiadomienia o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania
tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem
doręczenia.
Zobowiązuję się do powiadomienia komornika o wpłatach, które dłużnik dokona dobrowolnie
na moją rzecz po dniu złożenia wniosku.
Wyegzekwowane należności proszę przekazać przelewem bankowym / przekazem pocztowym *):
Nazwa banku, nr rachunku
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................................
................................................
czytelny podpis wierzyciela

załącznik :
- w/w tytuł wykonawczy (oryginał z klauzulą wykonalności),
- wymagane załączniki (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne)
*) niepotrzebne skreślić
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