
Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
Wojciech Malinowski                               ........................................... dnia ..............................

ul. Ożarowska 6a,  (miejscowość, data)

27-600 SANDOMIERZ
tel/fax: (15) 832-36-03
www.komornik1.com

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Wierzyciel: ………………..………………………………………................tel.: ...............................
adres: ……………………………………………………............................ poczta (kod) ....................
PESEL: .......................... / NIP: …...……………, REGON: ………………, KRS: ............................
* NIP: ……...…………………, Urząd Skarbowy:................................................................................
konto wierzyciela: ......…………………………..….…………………………………...……........….
 Czynny płatnik podatku VAT: o tak ** Sposób przesyłania faktur: 
oProszę o przesyłanie faktur pocztą. 
oWyrażam zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany adres e-mail: .......................... 

Dłużnik ........................................................................................................... tel.: ...................................
(nazwisko i imię lub nazwa przedsiębiorstwa)

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

Przedkładam wyrok, nakaz zapłaty, protokół, postanowienie Sądu .........................................................
(właściwe podkreślić) (nazwa sądu)

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

i na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko 
w/w dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

1. należności głównej .......................................... zł, 

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

2. ograniczenia należności do kwoty .......................................... zł.

3. kosztów klauzuli .......................................... zł.

4. kosztów procesu .......................................... zł.

5. kosztów postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji.

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:
- wynagrodzenia za pracę dłużnika zatrudnionego w : 

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

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



- konta bankowego dłużnika nr
............................................................................................................................................................ 

  w banku ............................................................................................................................................

- ruchomości należących do dłużnika znajdujących się w 

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

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

- wierzytelności oraz innych praw majątkowych, które dłużnik posiada wobec osób trzecich 

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

- oraz skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika o nr KW 

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

położonej w
.............................................................................................................................................................

W przypadku braku informacji o stanie majątkowym dłużnika zlecam jego poszukiwanie stosownie do 

postanowień art. 7971kpc i wnoszę o wszczęcie egzekucji ze wszystkich znanych sposobów egzekucji 

określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

................................................
 (podpis wierzyciela)

*wypełnić w przypadku należności roszczeń pracowniczych (proszę podać nazwę i adres Urzędu Skarbowego właściwego wierzycielowi). 
** proszę zaznaczyć jeżeli wierzyciel jest Płatnikiem VAT (jeżeli tak proszę o wskazanie sposobu przesyłania faktur. Jednocześnie informuję, że 
w przypadku wystawiania faktur niezbędne jest podanie przez wierzyciela numeru NIP. 


