
sygnatura akt KM........../.......... …………………, dnia .......…................ roku

        Do

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 

 dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu

Beata Ptak

Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 163 lok. 121, 53-439 Wrocław

tel. 71-307-30-30

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI W CELU WYEGZEKWOWANIA ŚWIADCZEŃ

PIENIĘŻNYCH (KM)

Wierzyciel ...........................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa przedsiębiorstwa)

zamieszkały/siedziba ..........................................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr lokalu)

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

 …....................................................................................................................................................………………………..
(numer telefonu, adres poczty e-mail)

Dłużnik ...............................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa firmy)

urodzony ......................................... w ......................................... imię ojca .....................................................................
 (data i miejsce)

zamieszkały/siedziba .........................................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr lokalu)

Legitymujący się dowodem osobistym: seria ......…......numer..................................................................................

PESEL dłużnika ..................……………..….………………REGON dłużnika ..........…………………………….…..

NIP dłużnika.………………………………………………….……………………………………..………..…

tel. ...............…………………………………………adres e-mail: ………………………………………………………..

Przedkładam tytuł wykonawczy: wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie, inne …………………………………
                                         (właściwe podkreślić)

Sądu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    (nazwa sądu)

w .......................................... z dnia ......................................... sygnatura akt ...................................................................

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko w/w dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

należności głównej ..................................……………………………………………………………………………...zł

wraz z zasądzonymi odsetkami od dnia .....................……………………………………………… do dnia zapłaty,

kosztów klauzuli ................................……………………………………………………………………….……....... zł,

kosztów procesu .....................................…………………………………………………………………………….... zł,

kosztów postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji.

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z następujących składników majątku:



1. Wynagrodzenia za pracę:…………………………………………………………………………………...................
(należy podać nazwę i adres zakładu pracy)

2. Świadczeń emerytalno-rentowych:………………………………………………………………………
(należy podać nazwę i adres organu rentowego)

3. Kont bankowych dłużnika: ……………………………………………………………………………………….......
(należy podać nazwy banków, numery rachunków bankowych)

4. Wierzytelności dłużnika: ……………………………………………………………………………………...............
     (należy podać jakie, wskazać imię i nazwisko bądź nazwę trzeciodłużnika oraz adres)

5. Ruchomości dłużnika: ………………………………………………………………...................................................

(należy wymienić ruchomości i wskazać gdzie się znajdują)

6. Nieruchomości:……………………………………………………................................................................................

           (należy wymienić nieruchomości, wskazać ich położenie - adres, nr KW)

Jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać: wg ustaleń Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust.  5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

wybieram  do  prowadzenia  sprawy  Komornika  Sądowego  przy  Sądzie  Rejonowym  dla  Wrocławia-Fabrycznej  we

Wrocławiu Beatę Ptak Kancelaria Komornicza we Wrocławiu.

         ……...……………………..............

(podpis wierzyciela/pełnomocnika)

W razie nie złożenia wykazu majątku przez dłużnika, zgodnie z przepisem art. 8011 kpc. zlecam Komornikowi 

Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Beata Ptak Kancelaria Komornicza we 

Wrocławiu poszukiwanie majątku dłużnika.

          ……………………………….........

(podpis wierzyciela/pełnomocnika)

Składam wniosek aby wyegzekwowane kwoty przekazywać na rachunek bankowy wierzyciela prowadzony 

przez:………………………………………………………………………………………………...
(nazwa banku)

nr rachunku bankowego……………………………………………………………………………….

………………………...…..............
(podpis wierzyciela/pełnomocnika)

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 kpc o obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie miejsca swojego

zamieszkania i wiem,  że w razie zaniechania tego obowiązku  pisma kierowane do mojej  osoby pozostaną  w aktach sprawy ze

skutkiem doręczenia. 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o przypadku otrzymania
bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia. 

……………………………………………
(podpis wierzyciela/pełnomocnika)



OŚWIADCZENIE

………………………………….

(Oznaczenie wierzyciela)

………………………………….

(Sygnatura sprawy)

Oświadczam, że posiadam

numer NIP_______________ lub numer REGON _______________

Jednocześnie oświadczam iż:

            JESTEM  czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług

            NIE JESTEM czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług

…………………………….

       (Czytelny podpis wierzyciela)

ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

……………………………..

       (Oznaczenie wierzyciela)

Oświadczam, że zgodnie z art. 106 n ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (tj. Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) akceptuję otrzymywanie faktur

elektronicznych  wystawianych  przez  Komornika  Sądowego  przy  Sądzie  Rejonowym  dla

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Beatę Ptak Kancelaria Komornicza we Wrocławiu za usługi

zlecone i zrealizowane w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. 

W  przypadku  zmiany  danych  zawartych  w  tym  dokumencie  zobowiązuję  się  do

niezwłocznego przekazania aktualnych danych.

Adres e-mail ______________________________________

…………………………….

       (Czytelny podpis wierzyciela)


