
Komornik Sądowy ________________________________
przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie (miejscowość, data)
Andrzej Popowicz

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wierzyciel: ____________________________________________________________________
(imię i nazwisko)

zamieszkały(a): _________________________________________________________________
 (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)  

w sprawach ze stosunku pracy  -  nr PESEL: _________________ NIP: _________________ 
urząd skarbowy: ________________________________________________________________

Dłużnik: ______________________________________________________________________
(imię i nazwisko)

urodzony(a): _____________________________ , syn/córka: ____________________________
(data i miejsce) (imiona rodziców)

zamieszkały(a): _________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

nr PESEL: ______________ , NIP: _______________ ,

seria i nr dowodu osobistego/nr REGON: ________________

Przedkładam wyrok / protokół / postanowienie* Sądu __________________________________
 (sąd wg podziału instancyjnego: rejonowy, okręgowy, apelacyjny)

w _______________________ z dnia _______________, sygnatura akt _______________
(miasto) (data wydania)

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:

1. pretensji głównej ______________________________ zł

          z zasądzonymi odsetkami od _____________________ do dnia zapłaty

2. kosztów procesu _____________________________ _ zł

3. kosztów klauzuli ______________________________ zł

      4. ____________________________________________

      5. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:

− wynagrodzenia dłużnika: ______________________________________________________
(miejsce pracy dłużnika)

− świadczeń emerytalno-rentowych: _______________________________________________
(nazwa instytucji wypłacającej świadczenie)

        - rachunku bankowego: _________________________________________________________

(nazwa banku)



- wierzytelności: ______________________________________________________________
(dane trzeciodłużnika, tytuł wierzytelności)

- ruchomości: _________________________________________________________________
(lista ruchomości, miejsce, w którym się znajdują)

- nieruchomości: _______________________________________________________________
(numer księgi wieczystej, opis nieruchomości)

Wyegzekwowane należności należy przekazać przekazem pocztowym na adres wierzyciela /

 przelewem na rachunek bankowy* _________________________________________________

Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 
29.08.1997r.  o  komornikach  sądowych  i  egzekucji  (t.j.  Dz.U.  z  2006r.  Nr167,poz.1191 z  późn.  zm.).  
Wierzyciel zgodnie 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  na postawie art. 7971  kpc. wnosi/ nie wnosi* o poszukiwanie majątku dłużnika.

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o 
każdej bezpośredniej wpłacie przekazanej  przez dłużnika  tytułem zadłużenia w sprawie 
oraz o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania.

                                                                                                                

______________________
(podpis wierzyciela)

*niepotrzebne skreślić


