___________________ , dnia _____________
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
W MYSZKOWIE
ZASTĘPCA ASESOR MATEUSZ CZAPLIŃSKI
42-300 MYSZKÓW UL. KOŚCIUSZKI 14 (I piętro)

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
CELEM WYDANIA RZECZY
Wierzyciel(ka): ________________________________________________________________
(imię i nazwisko)

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

Nr PESEL: _______________________________
Telefon kontaktowy: _______________________
e-mail: __________________________________
numer rachunku bankowego do przekazywania wyegzekwowanych kwot:
________________________________________________________________________________
Dłużnik(czka): ___________________________________________________________________
(imię i nazwisko)

imiona rodziców: ________________________________________________________________
zamieszkały(a): _________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

adres prowadzenia działalności: ____________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Nr PESEL: ____________________________________,
Nr NIP: _______________________________________,
Nr. Dow. Osob./KRS: ____________________________,
Regon: ________________________________________.
W załączeniu przedkładam tytuł wykonawczy:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(nazwa tytułu, nazwa sądu, który wydał tytuł, data wydania tytułu, sygnatura akt, data nadania klauzuli wykonalności)
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Wnoszę o:
1.Wszczęcie egzekucji przez odebranie dłużnikowi: _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(nazwa ruchomości, model, numer rejestracyjny, numer silnika, kolor, rok produkcji)

2. Wszczęcie egzekucji z następujących składników majątku dłużnika:
– ruchomości*_______________________________________________________________
(wskaż ruchomości, model, numer rejestracyjny, numer silnika, kolor, rok produkcji lub wpisz „wg ustaleń komornika”)

–

wynagrodzenia za pracę* _____________________________________________________

–

rachunków bankowych*______________________________________________________

–

innych wierzytelności*_______________________________________________________

(wskaż miejsce pracy dłużnika lub wpisz „wg ustaleń komornika”)
(wskaż numery rachunków bankowych lub wpisz „wg ustaleń komornika”)
(wskaż wierzytelności dłużnika lub wpisz „wg ustaleń komornika”)

–

nieruchomości*_____________________________________________________________
(wskaż dokładny adres nieruchomości dłużnika oraz numer księgi wieczystej lub wpisz „wg ustaleń komornika”)

–

innych praw majątkowych*____________________________________________________
(wskaż prawa majątkowe dłużnika lub wpisz „wg ustaleń komornika”)

w celu zaspokojenia należności wierzyciela określonych w w/w tytule wykonawczym, tj.
– kosztów postępowania sądowego w kwocie: _________________________ zł,
– kosztów postępowania klauzulowego w kwocie: ______________________ zł,
– kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji,
– kosztów zastępstwa pełnomocnika w postępowaniu w postępowaniu egzekucyjnym
w wysokości: ______________________ zł.
3. Zawiadomienie wierzyciela o terminie odebrania.

________________________________
(podpis wierzyciela)

Załączniki:
1. _______________________,
2. _______________________,
3. _______________________,
4. _______________________,
5. _______________________.
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