Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku
Jan Maciejewski
____________________________________________________________

ul. Kilińskiego 31 A 76-200 Słupsk
tel: 59/840-34-55
e-mail: slupsk2@komornik.pl
www.komornikslupsk.pl

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

WNIOSEK EGZEKUCYJNY (KM)

(egzekucja wszelkich świadczeń nie będących alimentacyjnymi)

Wierzyciel (ka)

….........................................................................................................................................................
(nazwisko i imię/nazwa firmy)

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

Telefon kontaktowy ….........................................................................
Nr PESEL …..........................................., Nr NIP …..................................................., Regon...........................................

właściwy wierzycielowi Urząd Skarbowy (podać jedynie dla spraw o roszczenia ze stosunku pracy)
…..........................................................................................................................................................................................

D ł u ż n i k (czka)

..........................................................................................................................................................
(nazwisko i imię/ nazwa firmy)

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

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

*Nr PESEL ….................................. Nr NIP.............................................., Nr Dow.Osob/Regon.....................................
*podać obligatoryjnie (osoby fizyczne nr PESEL, osoby prawne i in. nr NIP lub REGON lub KRS)

Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu…..........................................................................................
w …........................................................... z dnia..........................................sygnatura akt..................................

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. kosztów innych (jakie)….................................................................................... zł
5. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z następujących sposobów :
(właściwe podkreślić)

(Proszę wskazać, i wymienić jeśli znany, majątek/mienie dłużnika, z którego komornik ma prowadzić egzekucję.
W przypadku braku wiedzy w tym zakresie należy wpisać w wykropkowane pola formułę:„wg ustaleń komornika”)

- ruchomości dłużnika tj.
…............................................................................................................................................................................................
(wymienić ruchomości – jeśli znane)
…............................................................................................................................................................................................................................................

znajdujące się w….............................................................................................................................................................
- wynagrodzenia lub świadczenia rentowego/emerytalnego dłużnika pobieranego od:
…............................................................................................................................................................................................

- konta bankowego dłużnika nr ..............................................................................................................................
w banku …..........................................................................................................................................................................
- wierzytelności dłużnika..........................................................................................................................................
znajdujących się w (należnych mu od)......................................................................................................................
- nieruchomości dłużnika położonej w .................................................................................................................
o numerze KW …........................................................................................

- innych praw majątkowych
…...................................................................................................................................

Wyegzekwowane kwoty proszę przekazać na mój rachunek bankowy nr
.................................................. ….............................................................................................lub przesłać
przekazem pocztowym na adres..........................................................................................
Oświadczam niniejszym, że na podstawie art. 8 ust. 6 u.o.k.s.i.e. dokonałem/łam wyboru komornika do prowadzenia
przedmiotowej egzekucji.
Wierzyciel zgodnie art.8 ust.5 ww. ustawy ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw
o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

..…......................................................
(czytelny podpis wierzyciela/ki)

W przypadku braku możliwości ustalenia majątku dłużnika w trybie art. 801 kpc (wykaz majątku bądź
złożenie wyjaśnień przez dłużnika) zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika na zasadzie art.
801 2 kpc.
Opłata stała za zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika (art. 53a.1 u.o.k.s.i.e) aktualnie wynosi : 83,85 zł (z VAT)

....................................................
(czytelny podpis wierzyciela/ki)

