
Wierzyciel:

____________________________________________________
(nazwisko i imię / firma / nazwa / nazwisko, imię i stanowisko osoby reprezentującej)

____________________________________________________
(ulica, numer domu)

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

____________________________________________________
(numer  telefonu / adres mailowy)

____________________________________________________  
(bank, numer konta)

__________________dnia_________________r.

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Tomasz Grzybek

ul. Żuradzka 13 A, I p., 32-300 Olkusz

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Dłużnik:
_________________________________________________________________________________________________

(nazwisko i imię / firma / nazwa)

_________________________________________________________________________________________________
(siedziba, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu)

_________________________      ________________________________________      _________________________
                      (PESEL / KRS)       (NIP / REGON)           (numer telefonu / adres mailowy/ inne dane)

Przedkładam tytuł wykonawczy:_________________________________________Sądu________________________
     (nakaz, wyrok, protokół, postanowienie)                               (nazwa Sądu, np. Rejonowy, Okręgowy)

w___________________________ z dnia______________________ r. sygnatura akt_____________________________
                            (siedziba Sądu)                                                  (data wydania orzeczenia)                                                              (sygnatura sądowa)

Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

1. Należności głównej ________________,____ zł wraz z odsetkami od dnia* ________________________________ r.
(*należy podać nazwę odsetek, np.: ustawowe, ustawowe za opóźnienie, maksymalne, oraz datę, od której mają być naliczane odsetki lub napisać „odsetki zgodnie z 
treścią tytułu wykonawczego”, jeżeli roszczenie ma być ściągnięte łącznie z zasądzonymi odsetkami)

2. Kosztów procesu  ________________,____ zł

3. Kosztów klauzuli ________________,____ zł

4. Kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji

5. Inne___________________________________________________________________________________________

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:

1. Ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, wierzytelności, praw majątkowych *

2. Nieruchomości: ________________________________________________________________________________**

_______________________________________________________________________________________________**

3. Inne dane o dłużniku lub jego majątku: ____________________________________________________________***

______________________________________________________________________________________________***
* - niepotrzebne skreślić
** - jeżeli wnioskodawca żąda ustalenia, czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości, należy napisać: wg ustaleń Komornika, jeżeli
wnioskodawca żąda wszczęcia egzekucji z określonej konkretnie nieruchomości, napisać: wszczęcie egzekucji z nieruchomości oraz
wskazać jej położenie – adres, nr Księgi Wieczystej lub Zbioru Dokumentów.
*** - bardzo proszę podać informacje dotyczące majątku lub źródeł dochodu dłużnika, każda informacja może okazać się istotna i
wpłynąć na przyspieszenie wyegzekwowania dochodzonego roszczenia.

Do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale, a także właściwe pełnomocnictwa, odpisy KRS lub
inne niezbędne dokumenty potwierdzające tożsamość wierzyciela i osób go reprezentujących.

Zgodnie z  art.  10 Ustawy o Komornikach Sądowych  wierzyciel  oświadcza, że wybiera do prowadzenia  niniejszej  sprawy
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Tomasza Grzybek.

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.

 

         _______________________
                                                                                                                                         (podpis wierzyciela/pełnomocnika)


