
                                                                                  Leżajsk, dnia ..........................................

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 

w Leżajsku

Jacek Podkamienny

Kancelaria Komornicza w Leżajsku

37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 64/1

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
  

Wierzyciel/ka ..............................................................................., NIP: ...............................

(nazwisko i imię)

zamieszkały/a .....................................................................................................................

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

nr tel.: ......................... ….  e- mail........................................................................................

DŁUŻNIK/CZKA ___________________________________, PESEL:________________

(nazwisko i imię lub pełna nazwa firmy)

Data i miejsce urodzenia: .......................................................,  

Imiona rodziców..................................................

Zamieszały/a.........................................................................................................................................

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

Przebywający/a  ...................................................................................................................................

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

NIP: ........................................... Nr dow. osobistego ................................... 

REGON............................................

Przedkładam tytuł wykonawczy: wyrok/protokół ugody/postanowienie* (*zakreślić właściwe)

Sądu .............................................w ...................................................

 z dnia ...........................................

sygnatura akt...........................................................................................................................



WNOSZĘ  O  WSZCZĘCIE  EGZEKUCJI  PRZECIWKO

DŁUŻNIKOWI(CZCE)

W CELU WYEGZEKWOWANIA:

1. należności głównej ...................................................zł z zasądzonymi odsetkami

od ............................. do dnia zapłaty

2. kosztów procesu: ............................................................ zł

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

4.innych..................................................................................................................................................

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

(podać tytuł oraz kwotę)

kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku postępowania

…………………………………………………………………….

WNOSZĘ O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Z:

  wynagrodzenia za pracę  w .............................................................................................         
  
 ….......................................................................................................................................

                                         (podać pełną nazwę zakładu pracy)

 ruchomości  dłużnika, tj……………………………………………………………….. 

……………………………………………………….............................................................
                                                 (wymienić ruchomości)
znajdujących się  w ...................................................................................................

 wierzytelności...................................................................................................................

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

 kont bankowych ..........................................................................................
                                       (podać numer konta i nazwę banku)

  nieruchomości ................................................................................................................. 
 innych praw majątkowych .........................................................................................



Wyegzekwowane kwoty proszę przekazać na mój adres domowy wyżej wymieniony/ na moje

konto: ....................................................................................................

                                                (podać numer konta i nazwę banku)

Wierzyciel zleca Komornikowi  poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 797 ze zn. 
1 kpc.
Jednocześnie  oświadczam,  że  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  informowania  Komornika  
o każdej bezpośredniej wpłacie przekazanej  przez dłużnika  tytułem zadłużenia w sprawie.

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

Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust. 5 ustawy z
dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze
zm.).

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

podpis wierzyciela(ki)

Wierzyciel oświadcza iż obecnie jest/nie  aktywnym podatnikiem podatku oraz wyraża/ nie wyraża

zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i wskazanie adresu e-mail.

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

podpis wierzyciela(ki)

Załączniki:

1. …..............................................

2. …..............................................

3. ....................................................


