…..........................................
(miejscowość i data)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
Mariusz Bojeczko
80-361 Gdańsk, ul. Świętopełka 2

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Wierzyciel .…........................................................................................................................................
(nazwisko i imię/firma)

zamieszkały/ z siedzibą w …............................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Wyegzekwowane kwoty proszę przekazać na rachunek bankowy:
................................................................................................................................................................
Dłużnik..................................................................................................................................................
(nazwisko i imię/firma)

zamieszkały/ z siedzibą w …............................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Nr PESEL.................................Nr NIP................................. Nr Dow.Osob / Regon............................
Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu …
...........................................................................................................................................................
w...........................................................................................z dnia …...................................................
sygnatura akt ….....................................................................................................................................
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi 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 prowadzenie egzekucji z ruchomości, z wierzytelności, z rachunków bankowych,
wynagrodzenia za pracę, z innych praw majątkowych dłużnika.
…..........................................
(podpis wierzyciela)

W szczególności wnoszę o skierowanie egzekucji do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(należy wypełnić jeżeli wierzyciel zna konkretny składnik majątku dłużnika np. zakład pracy dłużnika, bank, w którym
dłużnik posiada rachunek bankowy itp.)

Oświadczam, że zastałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 k.p.c. o obowiązku zawiadamiania o
każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku
pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenie.
…..........................................
(podpis wierzyciela)

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

Wierzyciel w trybie art.53a ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji
(t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.) w zw. z art. 7971 kpc zleca komornikowi
poszukiwanie majątku dłużnika.
(w przypadku zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika, wierzyciel zostanie wezwany do uiszczenia
opłaty w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)

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

Numer telefonu wierzyciela:................................................
W załączeniu:
1.tytuł wykonawczy

