........................................... dnia ..............................

KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE
PRZEMYSŁAW NOWIŃSKI
KANCELARIA KOMORNICZA NR III W BĘDZINIE
UL. MAŁACHOWSKIEGO 8/1B, 42-500 BĘDZIN

Wierzyciel: ..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ……….
PESEL/REGON:........................................... NIP......................................... telefon: ......................................……..
Urząd Skarbowy (dokładny adres):..................................................................................................................…..
Dłużnik: ........................................................................................................................................................…….
..........................................................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................................................…
PESEL/REGON:.................................... NIP.................................. Imiona rodziców: …….................……..……………

W N I O S E K E G Z E K U C Y J N Y KM
Jako wierzyciel działając na podstawie tytułu egzekucyjnego
............................................................................................................................................................................
........................................ z dnia ..................... sygn. ............................ opatrzony klauzulą wykonalności
z dnia ..................................... niniejszym wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko
dłużnikowi w celu wyegzekwowania niżej wymienionych należności:
1. Należność główna: ...............................………………………..zł
z zasądzonymi odsetkami w wysokości ...........................….%
od dnia .......................................……………….. do dnia zapłaty
2. Koszty procesu: ...............................……………………………. zł
3. Koszty klauzuli: ................................…………………………….zł
4. ...................................................................................….zł
5. Koszty egzekucyjne, które powstaną w toku egzekucji.
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Jako sposób egzekucji wskazuję:
- zajęcie dłużnikowi wynagrodzenia za pracę (świadczeń emerytalno-rentowych) , które pobiera w :
………... ..............................................................................................................................................................…
- zajęcie ruchomości dłużnika, które posiada on w ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- zajęcie konta bankowego dłużnika, które posiada on
w...................................................................................................................................................…................…..
numer ..................................................................................... - zajęcie wierzytelności dłużnika z
tytułu : .................................................................................................……………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................
- zajęcie nieruchomości …………………………………….…..……………………………….. położonej w ………………………………..
nr KW …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje o dłużniku ***):
1. Posiada samochód: ………........................... marka ……………………..…………. nr rejestracyjny …………………………
2. Posiada wartościowe ruchomości: ………………………………………………………………….………………………………………….
3. Prowadzi działalność gospodarczą: ……………………………………………………………………………………………..…….…..….
4. Jest właścicielem działku budowlanej, domu, garażu, mieszkania itp.: ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….
5. Posiada udziału w spółkach, spółdzielniach itp.: ……………………………………………………………………………………..…
6. Inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
***) jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „nie wiem”

Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ustawy z dnia 22
marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771)*)

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia
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 doręczenia.
Zobowiązuję się do powiadomienia komornika o wpłatach, które dłużnik dokona dobrowolnie na mój
adres po dniu dzisiejszym.
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Wyegzekwowane należności proszę przekazać przelewem bankowym / przekazem pocztowym *):
Bank ..............................................................................................................................................................…….
konto numer ....................................................................................................................................................….

……………..………………………………..

/ czytelny podpis wierzyciela /

załącznik :
- w/w tytuł wykonawczy w oryginale (odpis z klauzulą wykonalności),
- wymagane załączniki (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne)

*) niepotrzebne skreślić
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