Wierzyciel
_____________________________________________________

____________________ dnia _________ roku

(nazwisko i imię, nazwa)

_____________________________________________________

KOMORNIK SĄDOWY

(ulica, numer domu)

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

_ _ - _ _ _ ____________________________________________
(kod pocztowy, poczta, miejscowość)

Remigiusz Wierzbicki

_____________________________________________________

ul. Pocztowa 6/2

(nr telefonu)

58-500 Jelenia Góra

_____________________________________________________
(bank, nr rachunku bankowego)

_____________________________________________________
(PESEL)(NIP)

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Dłużnik
______________________________________________________________________________________________
(nazwisko i imię, nazwa)

______________________________________________________________________________________________
(kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu)

__________________________ __________________________________________________________
(data i miejsce urodzenia)

_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

(imiona rodziców)

____________________

(PESEL)

(NIP)

(nr dowodu osobistego)

___________________ _____________
(REGON)

(KRS)

Przedkładam tytuł wykonawczy: ___________________________________ Sądu_______________________
(nakaz, wyrok, protokół, postanowienie)

w ________________________________ z dnia _________________ sygnatura akt ____________________
Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:
1.należności głównej __ __ __ __ __ __ __, __ __ zł wraz z odsetkami zgodnie z tytułem wykonawczym.
2. kosztów procesu __ __ __ __ __, __ __ zł

3.kosztów klauzuli __ __ __, __ __ zł

4. inne: ____ ____ ____ ____ ____ ________ ____ ________ ____ ________ ____ ________ ____ ____
5. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.
Wierzyciel wskazuje następujące sposoby egzekucji: z wynagrodzenia za pracę, z wierzytelności z rachunku
bankowego, ze świadczenia emerytalno-rentowego, z innych wierzytelności oraz praw majątkowych, z ruchomości
należących do dłużnika będących w jego władaniu lub we wkładaniu osób trzecich, z nieruchomości dłużnika.
Jednocześnie wnoszę o wszczęcie egzekucji z:
1. Wynagrodzenia za pracę: ________________________________________________________________________*
(nazwa i adres zakładu pracy)

2. Rachunków bankowych dłużnika: _________________________________________________________________*
(nazwy banków, numery rachunków)

3. Wierzytelności dłużnika: ________________________________________________________________________*
4. Ruchomości dłużnika: __________________________________________________________________________*
(wymienić ruchomości, wskazać gdzie się znajdują)

5. Nieruchomości: _______________________________________________________________________________*
(wymienić nieruchomości, wskazać ich położenie – adres, nr KW)

* - jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać: wg ustaleń Komornika
Zgodnie z Art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji wybieram do prowadzenia sprawy Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusza Wierzbickiego.
Na podstawie art. 797 z indeksem 1 kpc zlecam Komornikowi Remigiuszowi Wierzbickiemu poszukiwanie majątku dłużnika za
wynagrodzeniem.

.............................................................
(podpis)

