Dnia: ____________________
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia –Śródmieścia
Paulina Podgórska-Pawełka
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 4a/1
tel. (71) 337 54 74, fax (71) 799 96 96
e-mail: wroclaw.podgorska@komornik.pl

WNIOSEK EGZEKUCYJNY (Km)
Wierzyciel: ________________________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

zamieszkały(-a):______________________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

nr konta wierzyciela:___________________________________________________________________________
zastępowany przez pełnomocnika w zakresie zgodnym z załączonym pełnomocnictwem:
Pełnomocnik: ________________________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

z siedzibą:____________________________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

nr konta pełnomocnika:_________________________________________________________________________
Dłużnik(-czka):___________________________________________urodzony(-a)_________________________
(nazwisko i imię)

(data i miejsce ur.)

zamieszkały(a)____________________________________________, syn (córka) _________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

(imiona rodziców)

PESEL: ________________________, NIP: ______________________, nr dow. Osob.: _____________________
Przedkładam wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu______________________________________________
(dane Sądu wydającego tytł wykonawczy)

z dn. _______________ sygn. akt_______________ zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dn._______________
(data tytułu wyk.)

(sygnatura tytułu wyk.)

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:

1. pretensji głównej ________________________________________ zł
z zasądzonymi odsetkami od _____________________ do dnia zapłaty
2. kosztów procesu ________________________________________ zł
3. kosztów klauzuli ________________________________________ zł
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
6. kosztów, które powstaną w toku egzekucji
* proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawiać pustych miejsc

(data klauzuli)

Egzekucję proszę prowadzić według następujących sposobów: wierzytelności, ruchomości dłużnika, rachunku
bankowego dłużnika, innych praw majątkowych, nieruchomości położonej w _________________________________________przy
ul. __________________________________________________________________________________dla której Sąd Rejonowy
________________________ prowadzi księgę wieczystą o numerze KW _______________________**
** niepotrzebne skreślić

Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia
Paulinę Podgórską-Pawełka, na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i
egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 ze zm.).

Wierzyciel wnosi, aby tutejszy Komornik w trybie art.53a ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach s ądowych i
egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.) w zw. z art. 7971 kpc. Przeprowadził dochodzenie celem
ustalenia majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja.

Informacje o dłużniku:***
1. posiada samochód (marka):___________________________________________________________________
2. posiada wartościowe ruchomości:______________________________________________________________
3. prowadzi działalność gospodarczą:_____________________________________________________________
4. jest właścicielem działki budowlanej, domu garażu, mieszkania, itp.:__________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. posiada udziały w spółkach, spółdzielniach, itp.:__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. inne:_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
***jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać „nie wiem”

________________________________
(podpis wierzyciela)

Oświadcza, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o każdej
zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, ze w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do
mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenie.

________________________________
(podpis wierzyciela)

