Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu
Marcin Łągiewka
ul. Piłsudskiego 57/6
41-902 Bytom

Wierzyciel:

...............................................................................................................................................
zamieszkały w...................................................................................................................................
nr rachunku bankowego .......................................................................................................
...............................................................................................................................................
nr telefonu ............................................................................................................................

DłuŜnik:

...............................................................................................................................................
zamieszkały w .......................................................................................................................
nr PESEL ...................................................... nr NIP ..........................................................
nr dowodu osobistego ...........................................................................................................
nr rachunku bankowego ........................................................................................................

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
W oparciu o załączony tytuł wykonawczy, a to Wyrok/Postanowienie/Nakaz zapłaty* Sądu
Rejonowego/Okręgowego/ Apelacyjnego* z dnia ........./........./.................... r. sygn. akt
................................... wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji przeciwko w/w
dłuŜnikowi/dłuŜnikom* w celu wyegzekwowania kwot tytułem:
1. naleŜności głównej:

..........................................................................................

2. odsetek:

zgodnie z tytułem wykonawczym/od dnia ........./........./................. r.
w wysokości ustawowej/umownej ...................%*

3. zasądzonych kosztów procesu:

..........................................................................

4. kosztów nadania klauzuli wykonalności: ...................................................................

Egzekucję proszę skierować do:
A. Rachunku bankowego dłuŜnika: ustalonego przez komornika/w banku ........................................................
.............................................................................................................................................................................*
B. Wynagordzenia za pracę w podmiocie: ustalonym przez komornika/............................................................
.............................................................................................................................................................................*
C. Ruchomości znajdujących się: pod podanym adresem zamieszkania oraz znajdujących się w.....................
.............................................................................................................................................................................*
D. Wierzytelności: ustalonych przez komornika/przypadających od .................................................................
................................ ............................................................... ...........................................................................*
E. Nieruchomości: ustalonych przez komornika/o nr Księgi Wieczystej KA1Y/ ..............................................
.............................................................................................................................................................................*
F. Ograniczonego prawa rzeczowego: ustalonego przez komornika/o nr Księgi Wieczystej KA1Y/ ................
.............................................................................................................................................................................*

Do nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego roszczą sobie prawa następujące podmioty:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................*
Wierzyciel dokonał wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu - Marcina
Łągiewkę w oparciu o dyspozycję art. 8 ustawy "o komornikach sądowych i egzekucji".
Nadto wierzyciel Ŝąda:
I. podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej, o której mowa w pkt. C niniejszego wniosku z jego udziałem
w dniu ............/............/.................... r. o godz. ............:..............;*
II. Ustalenia składników majątku dłuŜnika, a to:
- płatnika składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne dłuŜnika w ZUS*
- płatnika podatku od wynagrodzenia we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym*
- zarejestrowanych pojazdów mechanicznych na nazwisko i imię dłuŜnika w CEPiK*
jednocześnie oświadczając, iŜ zaliczkę na dokonanie tych czynności uiścił w dniu złoŜenia niniejszego
wniosku egzekucyjnego bez uprzedniego wezwania Komornika/po otrzymaniu wezwania Komornika pod
rygorem pominięcia dokonania wnioskowanych czynności.*
III. Na podstawie art. 7971 kpc poszukiwania majątku dłuŜnika*.

(podpis)

*- niewłaściwe skreślić`

