Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Maciej Jaworski
ul. Nowowiejska 1D
71-219 Szczecin

...........................................r.
(miejscowość, data)

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Wierzyciel .....................................................................................................tel. kontaktowy: ….....................
(NAZWISKO I IMIĘ LUB NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA)

zamieszkały/siedziba........................................................................................................................................
(ADRES: KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NUMER DOMU, NUMER LOKALU)

*reprezentowany przez........................................................................................................................................
(NAZWISKO I IMIĘ, STANOWISKO)

nazwa banku i numer konta bankowego wierzyciela, na które należy przekazywać wyegzekwowane
należności:..............................................................................................................................................
Dłużnik................................................................................................................................................................
(NAZWISKO I IMIĘ LUB NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA)

urodzony...................................... w........................................syn/córka...........................................................
(DATA)

( MIEJSCE)

(IMIĘ OJCA I MATKI)

zamieszkały/siedziba..............……......................................................................................................................
(ADRES: KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NUMER DOMU, NUMER LOKALU)

legitymujący się dowodem osobistym: seria …...................... numer................................................................
PESEL dłużnika …......................................................... REGON dłużnika....................................................
NIP dłużnika................................................................... KRS dłużnika …......................................................
Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu............................................................................................
(WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ) (NAZWA SĄDU)

…..........................................................................................................................................................................
w.....................................................z dnia.................................sygnatura akt......................................................
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko w/w dłużnikowi w celu wyegzekwowania:
1. należności głównej.............................zł, wraz z zasądzonymi odsetkami od dnia…………..do dnia zapłaty.
2. ograniczenia należności do kwoty …...............................zł.
3. kosztów klauzuli....................................zł.
4. kosztów procesu....................................zł.
5. kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym..............................zł.
6. inne …..........................................................................................................................

– VERTE -

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:
- wynagrodzenia za pracę dłużnika zatrudnionego w: ......................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
- konta bankowego dłużnika- nr...........................................................................................................................
w banku.....................................................................................................................................…........................
- ruchomości należących do dłużnika znajdujących się w …...............................................................................
…...........................................................................................................................................................................
- wierzytelności dłużnika znajdujących się w.......................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
- emerytalno-rentowych wypłacanych przez........................................................................................
oraz skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika o nr KW.......................................................................
położonej w...........................................................................................................................................................
- Inne dane dotyczące dłużnika.............................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
Wierzyciel oświadcza , że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art.8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o uoksie (tj.
Dz. U. Z 2006 nr 167,poz. 1191 z późn. zm.) Wierzyciel zgodnie z art.8 ust.5 ww ustawy ma prawo wyboru komornika na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw , w których przepisy o egzekucji z
nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel stosownie do art. 7971 kpc zleca poszukiwanie majątku dłużnika*

…................................................................
(CZYTELNY PODPIS WIERZYCIELA)

*niepotrzebne skreślić

Załączniki:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

