
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym           ...........................................................................
Gdańsk – Południe w Gdańsku                                                                             (miejscowość, data)

Maciej Wojtczak
ul. Wały Piastowskie 1 lok. 513
80-855 Gdańsk

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO KM

Wierzyciel(ka) ....................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa firmy, numer telefonu)

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

Dłużnik(czka) .....................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa firmy)

urodzony(a) …............................................... syn(córka) …............................................................................................................
     (data i miejsce)     (imiona rodziców)

zamieszkały(a)/ siedziba ...............................................................................................................................................................
                                                (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu)

PESEL ….......................................................... REGON ..................................................... NIP......................................................... 

Dowód Osobisty .................................................................

Przedkładam wyrok/protokół/nakaz zapłaty/postanowienie Sądu/bankowy tytuł egzekucyjny/ inne 
(właściwe zaznaczyć)

….................................................................................................................................................................................................................
(nazwa Sądu, miasto)

z dnia .................................................. sygnatura akt ....................................................................................................................

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

należności głównej …...............................................................................................zł 
                       (wartość)

z zasądzonymi odsetkami od ….............................................. do dnia zapłaty
(data)

kosztów procesu …................................................................................................... zł
                    (wartość)

kosztów klauzuli ….................................................................................................... zł
                  (wartość)

kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.



Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:

- ruchomości dłużnika …................................................................................................................................................................
(wymienić ruchomości, wskazać gdzie się znajdują)

 znajdujące się w…............................................................................................................................................................................

- rachunku bankowego dłużnika  __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __
(numer rachunku)

w banku  …............................................................................................................................................................................
(nazwa banku)

- wierzytelności dłużnika …..........................................................................................................................................................
(podać jakie, imię, nazwisko/nazwa trzeciodłużnika)

- wynagrodzenia za pracę dłużnika ….....................................................................................................................................
(nazwa, adres pracodawcy)

- nieruchomości dłużnika ….........................................................................................................................................................
(numer Księgi Wieczystej, położenie- adres, wielkość udziału)

- inne.......................................................................................................................................................................................................
(emerytura/renta/ pozostałe świadczenia/ inne prawa majątkowe)

Wyegzekwowane należności proszę przekazywać na rachunek bankowy wierzyciela:

__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 
(numer rachunku)

 …................................................................................................................................................................................................................
(nazwa banku)

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji wybieram do prowadzenia
sprawy  Komornika  Sądowego  przy  Sądzie  Rejonowym  Gdańsk-Południe  w  Gdańsku  Macieja
Wojtczak.

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

Wierzyciel  na  podstawie  art  797¹  kpc  zleca  Komornikowi  Sądowemu  przy  Sądzie  Rejonowym
Gdańsk-Południe  w  Gdańsku  Maciejowi  Wojtczak  poszukiwanie  za  wynagrodzeniem  majątku
dłużnika.
 

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


