
data …………………………

                                   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu
Łukasz Amrozy

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wierzyciel/wierzycielka 

………………………………………………………………………………………………………..
(nazwisko i imię )

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

nr rachunku bankowego wierzyciela/wierzycielki:

……………………………………………………………………………………………………….

Płatnik podatku VAT: TAK/NIE
W przypadku wystawiania faktur niezbędne jest podanie przez wierzyciela numeru NIP.

Dłużnik/dłużniczka

 …………………………………………………………………………….……......………………...
(nazwisko i imię )

urodzony(-a) ………………………………………….  imiona rodziców …………………………..
( data i miejsce)

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

Nr PESEL …………………… Nr Dow. Osob. .....................… Nr NIP /Regon……………………..

Załączam wyrok, protokół, postanowienie, nakaz 

Sądu  .......................................................………….. w ……………………………………...……… 

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

zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia…………………………………………………………

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

1. pretensji głównej …………………………………………….  zł
z zasądzonymi odsetkami od …………………………………do dnia zapłaty

2. kosztów procesu …………………………………………….   zł
3. kosztów klauzuli ……………………………………………..  zł
4. ……………………………………………………………………
5. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.



Egzekucję proszę skierować do:
(właściwe podkreślić)
- ruchomości, 
- wynagrodzenia za pracę/emerytury/renty, 
- wierzytelności, 
- konta bankowego, 
- innych praw majątkowych,
- nieruchomości.

Informacje o dłużniku:

Dłużnik pracuje  TAK/NIE - zakład pracy dłużnika……………………………………………...… ,

pobiera rentę/emeryturę/inne świadczenie TAK/NIE - wypłacane przez:………………………..….,

prowadzi działalność gospodarczą TAK/NIE – pod nazwą…………………………………………...

Inne dane (należy podać nr konta bankowego dłużnika lub nazwę banku, w którym posiada konto; 
wierzytelności przysługujące dłużnikowi itp. )

……………………………………………………………………………………………………... .

Ruchomości dłużnika:…………….…………………………………………………………………
     ( wymienić ruchomości )

W przypadku egzekucji z nieruchomości:

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika o nr KW………………………………….

położonej ……………………………………………………………………………………………..
                                                                                            ( adres nieruchomości )

Wnoszę/nie  wnoszę  o  wezwanie  dłużnika  na  mocy  art.  801  k.p.c. do  złożenia  wyjaśnień
niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

Wyboru  komornika  dokonano  na  podstawie  art.  8  ust.  5  i  6  ustawy  o  komornikach  sądowych
i egzekucji.

………………………………
 podpis wierzyciela

W przypadku niedopełnienia przez dłużnika obowiązku złożenia wykazu majątku lub wyjaśnień
zgodnie z art. 801 k.p.c., zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art.  8012

k.p.c.

………………………………
 podpis wierzyciela

               


