Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lesznie
Krzysztof Halasz
dnia ___________________

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Wierzyciel(ka) ___________________________________________________________________
(nazwisko i imię / nazwa)

zamieszkały(a) / siedziba _____________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Rachunek bankowy wierzyciela: ______________________________________________________
Dłużnik(czka) ___________________________________________________________________
(nazwisko i imię / nazwa)

urodzony(a)

________________________________ syn(córka) ___________________________
(data i miejsce)

zamieszkały(a) / siedziba ____________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Nr PESEL ______________ Nr NIP _______________ , Nr Dow.Osob / Regon _______________
Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu ________________________________________
_____________________________ w _______________________ z dnia ____________________
sygnatura akt _____________________________________________________________________
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. pretensji głównej ______________________________ zł
z zasądzonymi odsetkami według tytułu wykonawczego
2. kosztów procesu _____________________________ zł
3. kosztów klauzuli ______________________________ zł
4. kosztów innych _______________________________ zł
5. ________________________________________________
6. kosztów zastępstwa w egzekucji według norm przypisanych
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużnika tj. ___________________________________
(wymienić ruchomości)

znajdujące się w __________________________________________________________________
lub według ustaleń komornika

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z konta bankowego dłużnika nr ______________________________
_________________________________________________________________________________
(podać nr rachunku lub nazwę banku)

lub według ustaleń komornika
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z wierzytelności dłużnika przysługujących od osób trzecich:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
lub według ustaleń komornika
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z innych praw majątkowych
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
lub według ustaleń komornika
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(podać nr KW lub adres nieruchomości)

lub według ustaleń komornika
Jednocześnie wnoszę aby komornik wezwał dłużnika do złożenia wykazu majątku w trybie art. 801 kpc.
W razie niezłożenia wykazu majątku przez dłużnika wierzyciel zleca komornikowi poszukiwanie majątku
dłużnika w trybie art. 8011 §1 kpc.
Wierzyciel oświadcza, iż dokonał wyboru komornika w trybie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. o
komornikach sądowych i egzekucji ( Dz. U. 2007.112.769 ze m. ).

______________________
(podpis wierzyciela)

Załączniki:
· oryginał tytułu wykonawczego
· odpis pełnomocnictwa potwierdzone za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy)
· odpis / wypis z KRS (jeśli dotyczy)

