___________________________, dnia ________________________r.
(miejscowość)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu
Tomasz Szymendera
ul. Wolności 345/908
41-800 Zabrze
Wierzyciel: _________________________________________________________________ tel. ___________________________
(imię i nazwisko lub nazwa)

adres zamieszkania/siedziby: __________________________________________________________________________________
(ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

numer konta bankowego na który należy przekazywać wyegzekwowane należności:

      
Dłużnik: ___________________________________________________________________ tel. ___________________________
(imię i nazwisko lub nazwa)

adres zamieszkania/siedziby: __________________________________________________________________________________
(ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

PESEL: ___________________________ NIP: _____________________________ imiona rodziców: ________________________

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Wnoszę o wszczęcie przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego załączając tytuł wykonawczy Sądu
________________________ w ______________________ sygn. akt ___________________ z dnia _____________

(Rejonowego, Okręgowego, Apelacyjnego)

(miejscowość)

w celu wyegzekwowania:
- należności głównej: _________________________zł wraz z odsetkami od dnia ______________________________
- należności głównej: _________________________zł wraz z odsetkami od dnia ______________________________
- należności głównej: _________________________zł wraz z odsetkami od dnia ______________________________
- koszty procesu, klauzuli wykonalności, inne: _________________________________________________________zł
- koszty egzekucyjne powstałe w toku egzekucji.
Wnoszę o skierowanie egzekucji do następujących składników majątku dłużnika (wypełnić w przypadku posiadania informacji) :
- ruchomości: ____________________________________________________________________________________
(przedmioty i położenie)

- wynagrodzenia za pracę: _________________________________________________________________________
(nazwa pracodawcy i adres)

- świadczenia emerytalno-rentowego: ________________________________________________________________
(organ emerytalno-rentowy i miejscowość oddziału)

- wierzytelności: __________________________________________________________________________________
(dane podmiotu i adres)

- rachunku bankowego: ____________________________________________________________________________
(nazwa banku lub numer konta)

- innych praw majątkowych: ________________________________________________________________________
- nieruchomości: _________________________________________________________________________________
(adres nieruchomości, numer księgi wieczystej)

inne informacje o majątku dłużnika: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(np. o prowadzeniu działalności gospodarczej)

Wierzyciel oświadcza, że korzysta z prawa wyboru komornika.
Wierzyciel zleca Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 8012 kodeksu postępowania cywilnego

Załącznik: tytuł wykonawczy

______________________________________ (podpis wierzyciela)

Pouczenia dla osoby składającej wniosek:
1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Podałem(am) wszystkie znane mi informacje
o dłużniku.
2. Z chwilą złożenia wniosku powstają koszty egzekucyjne. Wiem, że w przypadku niecelowego
wszczęcia przeze mnie egzekucji, to ja mam obowiązek pokryć te koszty.
3. Zobowiązuję się do informowania komornika o każdej zmianie mojego adresu i numeru konta
bankowego.
4. Poinformuję komornika także o każdej wiadomej mi zmianie miejsca pobytu oraz miejsca pracy
dłużnika.
5. Mam obowiązek zgłosić na piśmie każdą otrzymaną od dłużnika kwotę pieniężną z podaniem daty
wpłaty.

___________________________________________
(podpis wierzyciela)

