Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Biłgoraju Grzegorz Czubiński
Plac Wolności 13
23-400 Biłgoraj
........................................, dnia ........................................

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Wierzyciel(ka).....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa podmiotu gospodarczego, ew. tel. kontaktowy)

zamieszkały(a) / z siedzibą .................................................................................................................................
(dokładny adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

Dłużnik(czka) .....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię albo nazwa podmiotu gospodarczego)

zamieszkały(a) / z siedzibą ................................................................................................................................
(adres zameldowania, pobytu albo siedziba firmy dłużnej lub miejsca wykonywania przez nią działalności)

PESEL / REGON ....................................... NIP ..................................... KRS ..................................................
Przedkładając wyrok, protokół ugody, postanowienie, nakaz zapłaty *
Sądu ..................................................................................................................................................................
w ........................................................ z dnia .............................. o sygn. akt ...................................................
stanowiący tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną w dniu .........................................
wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi celem wyegzekwowania
następujących należności:
1. pretensji głównej ...................................................................... zł
z zasądzonymi odsetkami od ................................................... do dnia zapłaty
2. kosztów procesu ...................................................................... zł
3. kosztów klauzuli ....................................................................... zł
4. .................................................................................................. zł
5. kosztów postępowanie egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji.
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:
1. ruchomości ......................................................................................................................................................
(wymienić ruchomości oraz miejsce ich położenia)

2. wynagrodzenia za pracę .................................................................................................................................
(wskazać nazwę oraz dokładny adres pracodawcy)

3. rachunku bankowego ......................................................................................................................................
(podać nazwę banku, oznaczenie oddziału oraz znany nr rachunku bankowego)

4. wierzytelności lub innych praw majątkowych ..................................................................................................
(wymienić przysługujące wierzytelności lub inne prawa)

5. nieruchomości .................................................................................................................................................
(wskazać dokładne miejsce jej położenia, nr KW)

Wnoszę o przekazywanie wyegzekwowanych kwot przelewem na rachunek bankowy w banku
….........................................................................................................................................................................
numer rachunku:

_ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _
lub przekazem na adres:*
.............................................................................................................................................................................

Oświadczam, że dokonuję wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju
Grzegorza Czubińskiego do prowadzenia egzekucji zgodnie z art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
komornikach sądowych i egzekucji Dz.U. 06.167.1191 – tekst jednolity – z późniejszymi zmianami.

ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA
Z uwagi na brak szerszych informacji o składnikach majątku dłużnika pozwalających na pełne i szybkie zaspokojenie
egzekwowanej kwoty, wierzyciel wnosi, aby tutejszy Komornik w trybie art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
1

komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. Z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) w zw. z art. 797 kpc zwrócił się z
zapytaniem do właściwych urzędów i instytucji ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika celem uzyskania informacji
umożliwiających ustalenie majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja.

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

* - niepotrzebne skreślić

