
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

...........………….., dnia.........….

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krakowie 

– Śródmieściu w Krakowie 

……………………………...

Kancelaria Komornicza w Krakowie, ………………………...

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

(świadczenie pieniężne)

Wierzyciel: imię i nazwisko, albo nazwa wierzyciela/pełnomocnika, adres, telefon, faks,
e-mail

Dłużnik: imię i nazwisko, albo nazwa, adres (należy podać wszelkie dostępne dane 
umożliwiające identyfikację   dłużnika i kontakt z nim, określające miejsce położenia 
mienia dłużnika)

Pesel: ------------------------------------



NIP : -------------------------------------------

Regon:------------------------------------------

Rejestr: CEIDG

Inne: tel:-----------------------

tel kom: –--------------------------- 

nr rachunku bankowego dłużnika:

–----------------------------------------------- 

Bank Spółdzielczy w –------------------------------------------------ 

adres mailowy dłużnika: ----------------------------

Wierzyciel  oświadcza,  iż  komornika  Pana  …………………………….  wybrał  na
podstawie właściwości miejscowej położenia Kancelarii komorniczej.

W załączeniu przedkładam tytuł wykonawczy: 

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z 3…………………………….………….

Sygn akt: ……………………………….

Wyrok Zaopatrzono w klauzule wykonalności …………………………………….

wnosząc o wyegzekwowanie od dłużnika kwot przypadających rzecz wierzyciela zgodnie
z tytułem wykonawczym, a to:

1. pretensja główna:

………………………………... (słownie:………………………………...)



2. Odsetki:

(należy podać datę, od której liczyć odsetki oraz stopę odsetek zgodnie z tytułem
wykonawczym, a także kwoty od których liczyć odsetki)

3. Koszty sądowe:

4. Koszt zastępstwa radcy prawnego/adwokata w postępowaniu egzekucyjnym:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie w/w sum wg następujących sposobów:

1. - z wynagrodzenia za pracę

2. - z rachunków bankowych, 

3. - z innych wierzytelności, 

4. -  z  praw  majątkowych,  wynagrodzeń  z  tytułu  umowy  zlecenia,  umowy  o
świadczenie usług, umowy o wykonanie działa, umowy menadżerskiej, dochodów
uzyskiwanych z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,

5. - z ruchomości, a w szczególności z pojazdów mechanicznych, wyposażenia biura 

6. - z nieruchomości dłużnika



W  razie  trudności  wynikających  ze  znalezieniem  majątku  dłużnika  składam  wniosek
o dokonanie czynności polegających na poszukiwaniu majątku dłużnika na podstawie art.
7971  Kodeksu postępowania  cywilnego w związku z  art.  53 a  ustawy o Komornikach
sadowych.  Tym samym proszę  o  wskazanie  nr  konta  bankowego,  na  który  ma  być
przelana kwota przekazywana tytułem wynagrodzenia za czynności poszukiwania.

W szczególności wierzyciel wnosi o zajęcie:

pojazdów, wyposażenia biura i magazynów, maszyn. 

(należy podać nazwę pracodawcy dłużnika oraz ewentualnie inne mienie dłużnika
oznaczone co do tożsamości )

Dłużnik posiada kilka pojazdów marki Fiat Ducato

Wyegzekwowane od dłużnika środki należy należy przekazać na rachunek bankowy 
wierzyciela w :

 

Podpis:

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

Załączniki:

1. tytuł wykonawczy


