...............................................…………
(miejscowość, data)

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Marcin Wyciślik
ul. Chorzowska 44b/401
44-100 Gliwice

Dane wierzyciela:
Nazwisko i imię/nazwa:...........………………………………………………………………............
Adres:
……………………………………………………………………………….............................
Adres e-mail, nr tel.: ..
…………………………………………………………………………............
Wyegzekwowane środki pieniężne proszę przekazać na rachunek bankowy nr:
………………………………………………………………………………………………….........
...
PESEL/KRS: ...………………..………….

NIP:

…………………………………………............
Właściwy urząd skarbowy (tylko dla egzekucji roszczeń
pracowniczych): ......................................... ............................................
……………………………………………………………………............
Dane dłużnika:
Nazwisko i imię/nazwa:………………………………………………………..
………………............
………………………………………………………………………………………………….........
...
Adres
zamieszkania/siedziby .................................................................................................................
………………………………………………….………………………...
……………………………
data urodzenia: ……………………………..
PESEL/KRS………………………………….............
REGON: …………………………………… NIP:
………………………………………….............
Dane kolejnego dłużnika:
Nazwisko i imię/nazwa:………………………………………………………..
………………............
………………………………………………………………………………………………….........
...

Adres
zamieszkania/siedziby .................................................................................................................
………………………………………………….………………………...
……………………………
data urodzenia: ……………………………..
PESEL/KRS………………………………….............
REGON: …………………………………… NIP:
………………………………………….............
Przedkładając tytuł
wykonawczy ..........................................................................................................
……………………………..…………...
…….......................................................................................
sygnatura akt ………………………………….……...........… z dnia …..…../…………/………….
r.
wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:
1. należności głównej: …………………….…..........
….......................................................................
2. odsetek ...........................................................................................…………………...........
…….... 3. kosztów procesu / klauzuli …………………....................................................
………………........
4. kosztów egzekucyjnych powstałych w toku postępowania egzekucyjnego
5. inne: ………………………………………………………………………….........
……………......
Według posiadanej wiedzy dłużnik:
- pracuje
w .............................................................................................................................................
- prowadzi działalność
gospodarczą ......................................................................................................
- pobiera świadczenie emerytalne/rentowe z ZUS/KRUS/MSW
- posiada wierzytelność pieniężną
względem ........................................................................................
- posiada rachunek
bankowy .................................................................................................................
- jest właścicielem
pojazdu ....................................................................................................................
- jest właścicielem
nieruchomości .........................................................................................................

inne .....................................................................................................................................................
.
Wnoszę również o egzekucję z nieruchomości
dłużnika: .............................................................................................................................................
................... .........................................................................................................................................
.......................

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika w przypadku
otrzymania bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem egzekwowanego roszczenia.
Oświadczam, że dokonuję wyboru komornika na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 22 marca
2018 r. o komornikach sądowych.

Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 kpc nie zostanie ustalony majątek dłużnika
pozwalający na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, zlecam
komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem w trybie art. 8012 k.p.c.
i art. 44 Ustawy z dnia 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych.

Załączniki:
- oryginał tytułu wykonawczego

- .......................................................

……...…………………………….
/czytelny podpis/

