........................................... dnia ....................................

KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OSTROŁĘCE

MARCIN CICHOŃ
07-410 OSTROŁĘKA, UL. KILIŃSKIEGO 5

Wierzyciel:.............................................................................................................................................
zamieszkały/siedziba................................................................................................................................
PESEL/REGON:........................................... NIP....................................telefon:…......................................
Dłużnik:...................................................................................................................................................
zamieszkały/siedziba................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
PESEL/REGON:................................ NIP……..................... Imiona rodziców:…….................……..…………….
dowód osobisty seria ..…….……… numer .…….……….…………………….telefon: ..............................................

W N I O S E K E G Z E K U C Y J N Y KM
Jako wierzyciel działając na podstawie tytułu wykonawczego (wyrok, postanowienie, protokół)
wydanego przez Sąd................................................................................... z dnia ........................ sygn.
......................... niniejszym wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w
celu wyegzekwowania niżej wymienionych należności:
1. Należność główna: ................................................ zł, wraz z zasądzonymi w tytule odsetkami
do dnia zapłaty / bez odsetek *)
2. ograniczenia należności do kwoty ………………………………………… zł.
( wypełnić w przypadku gdy dłużnik uregulował część należności )

3. kosztów klauzuli …………………………………………………………………... zł.
4.

kosztów procesu …………………………………………………………………...zł.

5.

kosztów adwokackich …………………………………………………………...zł.

6.

kosztów postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji.

Jako sposób egzekucji wskazuję:
- zajęcie dłużnikowi wynagrodzenia za pracę (świadczeń emerytalno-rentowych) , które pobiera w
...................................................................................................................................................................
- zajęcie konta bankowego dłużnika, które posiada on w banku/bankach

...................................................................................... ............................................................................
numer ............................................................................................................................................
- zajęcie będących w posiadaniu dłużnika ruchomości, które znajdują się w
………………………………………………..................................................................................................................
- zajęcie wierzytelności dłużnika z tytułu:
...................................................................................................................................................................
-zajęcie nieruchomości……………………………………………………………..…………………………………….…..położonej
w………………………………………………………………………………………………………………...nrKW………………………………
Dodatkowe informacje o dłużniku :
1. Posiada samochód: ……….................. marka ………….…………………………..……nr rejestracyjny……………...
2. Posiada wartościowe ruchomości:
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
3. Prowadzi działalność gospodarczą:
……………………………………………………………………………………………..…….…..…………………………………………………..
4. Jest właścicielem działki budowlanej, domu, garażu, mieszkania itp.:
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
5. Posiada udziały w spółkach: ……………………………………………………………………………………..……………………
6. Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w zakresie któregokolwiek ze składników majątkowych dłużnika,
należy wpisać

„zgodnie z ustaleniami komornika”

Na podstawie art. 7971 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 majątku dłużnika *)
Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o
komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dziennik Ustaw - rok 2011, nr 231, poz. 1376 z dnia 2011-10-28).
Zobowiązuję się do powiadomienia komornika o wpłatach, jeżeli dłużnik dokona ich dobrowolnie na mój adres po dniu
złożenia wniosku egzekucyjnego.

Wyegzekwowane należności proszę przekazać przelewem bankowym / przekazem pocztowym *):
Bank................................................konto numer.............................................................................
……………………………………………………………………………………………….
/ czytelny podpis wierzyciela /

*) niepotrzebne skreślić

