……………………………..,

dnia

……………..…….………

(miejscowość)

(data)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy – Mokotowa
Sylwester Wakulak
Kancelaria Komornicza
Al. Wilanowska 83 lok. U3
02 – 765 Warszawa
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
Wierzyciel
…...........................................................................................................…............

PESEL/REGON* ...............................................

(imię i nazwisko/nazwa)

adres

...................................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania/siedziby: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu)

numer telefonu .................................................................................. email

………..…………….……………..……..…………….

nazwa banku i nr konta bankowego wierzyciela, na które należy przekazywać wyegzekwowane
należności:
.................................................................................................................................................................................................................

Dłużnik
……......................................................................................................................

PESEL

…………...................................................

(imię i nazwisko/nazwa)

NIP

....................................................................................

KRS

nr dowodu osobistego

REGON ………………………………..…………………...………..……

……………………………………………………………

adres

….................................................................

...................................................................................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, (tel. kontaktowy/email – jeżeli jest znany))

urodzony(a)

……….................................................................

w ...................................................................................................

(data i miejsce)

syn(córka)

.........................................................................................................................................................................................
(imię ojca i matki)

Przedkładam wyrok, protokół ugody, akt notarialny, postanowienie Sądu*
…………………………….……………………………………….

*

niewłaściwe skreślić

…….......................................................

w …........................................................................................................

z dnia

..................................................,

sygn. akt

.............................................................

i wnoszę o wszczęcie egzekucji

przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania na rzecz wierzyciela:
1. należności głównej

...............................................................................................

w wysokości (według tytułu wykonawczego) od dnia

zł, z zasądzonymi odsetkami

…......……….………….................................................

do dnia zapłaty,
2. kosztów procesu

......................................................................................................................................................

3. kosztów zastępstwa procesowego
4. kosztów klauzul

zł,

……………………………………..……………………………………………..

zł,

........................................................................................................................................................

zł,

5. kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym ........................................................... zł,
6. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.
Egzekucję proszę skierować do:**
ruchomości, nieruchomości:

wynagrodzenia za pracę,

kont bankowych,

wierzytelności,

………………………………………………………………….......................................................................................................................
(należy podać odpowiednio: nazwę i adres pracodawcy; nazwę banku i nr rachunku bankowego; wierzytelności i podmioty, od których wierzytelności
przysługują dłużnikowi; ruchomości i wskazać miejsce ich położenia; nieruchomości dłużnika, podać numery ksiąg wieczystych oraz wskazać ich
położenie.)

……………………………………………………………………………..…..………………..………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Inne dane dotyczące dłużnika:

…................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Wierzyciel zobowiązuje się powiadomić Komornika Sądowego o wpłatach otrzymanych bezpośrednio od
dłużnika.
Oświadczam, że wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach
sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.

...............................................................................
(podpis wierzyciela)

Na podstawie art. 7971 k.p.c. zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

...............................................................................
(podpis wierzyciela)

**

Proszę zaznaczyć wybrane sposoby egzekucji wstawiając znak „x” w odpowiednie pole

