.....................................................
Miejscowość, data
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Aleksandrowie Kujawskim
Jakub Marchlewicz
Kancelaria Komornicza nr II w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Chopina 6, 87-700 Aleksandrów Kujawskim
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Wierzyciel(ka)………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy będącego wierzycielem, przedstawicielem ustawowym wierzyciela lub inną osobą uprawnioną do wszczęcia
egzekucji)

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

Nr PESEL …………………… Nr NIP …………………… Nr KRS ……………………
Tel. ………………………….. mail ………………………….. Nr rachunku bankowego:

Dłużnik(czka) …………………………………………………………………………….…….........
(nazwisko i imię, nazwa)

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

Nr PESEL …………………… Nr NIP …………………….. Nr KRS ……………………
Nr REGON…………………… Tel. ………………………….. mail …………………………..
Przedkładam tytuł wykonawczy: wyrok/nakaz zapłaty/protokół ugody/postanowienie*
Sądu………………………… w ………………………………………… z dnia ……………………
sygn. akt ……………………
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:
1. należności głównej …………………… zł
2. odsetek zgodnie z tytułem wykonawczym/odsetek od dnia……………………
…………………… do dnia*
3. kosztów procesu …………………… zł
4. kosztów zastępstwa w procesie …………………… zł
5. kosztów klauzuli…………………… zł
6. kosztów zastępstwa w egzekucji …………………… zł
7. inne …………………… zł
8. kosztów egzekucyjnych wg norm przepisanych.

Egzekucję należy prowadzić według wszystkich dopuszczalnych sposobów określonych w kodeksie
postępowania cywilnego/Egzekucję należy prowadzić wg niżej zakreślonych sposobów:*

□
□
□
□
□
□

z ruchomości
z wynagrodzenia za pracę
z rachunków bankowych
z innych wierzytelności
z innych praw majątkowych
z nieruchomości poł. w ………………………….. oznaczonej nr KW ………………………….

Dodatkowe informacje o dłużniku:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(dodatkowe dane adresowe, tel., miejsce pracy, źródła dochodu, banki w których posiada rachunki bankowe, posiadane ruchomości w tym pojazdy,
sprzęt RTV, AGD, itp. oraz miejsce ich położenia, posiadane nieruchomości, otrzymywane świadczenia, wierzytelności, kontrahenci, biura
rachunkowe, inne prawa majątkowe np. udziały w spółkach, akcje, domeny internetowe, prawa autorskie i wynalazcze oraz papiery wartościowe i
inne instrumenty finansowe, książeczki oszczędnościowe, inne dane pomocne w ustalenia składników majątku i adresu zamieszkania)

□

Oświadczam, że na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.
2018 poz. 771) wybieram Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Jakuba
Marchlewicza do prowadzania niniejszego postępowania egzekucyjnego.

□ Wierzyciel zleca komornikowi

poszukiwanie majątku dłużnika jeżeli w drodze czynności przewidzianych w
art. 801 §1 pkt 1 kpc nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia.

□

Wyrażam zgodę na przeznaczenie uiszczonej przeze mnie zaliczki na pokrycie innych wydatków niż te, na
które została ona uiszczona.

□

W przypadku zajęcia nieruchomości wnoszę o dokonanie jej opisu i oszacowania.

.....................................................
Podpis
(*) niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1. tytuł wykonawczy,
2. …………………………..,
3. …………………………..,
4. …………………………..,
5. …………………………...

