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 Rumia, dnia …..1 sierpnia 2011r....... 

 

       Komornik Sądowy 

       przy Sądzie Rejonowym 

       w Wejherowie 

       dr Jarosław Świeczkowski 

       ul. Grunwaldzka 22 

       84-230 Rumia 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 

 

Wierzyciel..........................................Jan Kowalski…………………....................................... 

(imię i nazwisko) 

adres.....................................ul. Zielona 6/2…………………………………………………... 

...........................................00-111 Warszawa……………………………………………………  

(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

konto na które należy przekazywać wyegzekwowane należności: 

...............10 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010……………………………………………. 

.................Bank w Warszawie……......................................................................................... 

(nazwa banku i numer konta) 

numer telefonu...............................600 000 000……………................................................... 

(numer telefonu wierzyciela) 

 

Dłużnik..........................................Piotr Dłużny....................................................................... 

(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

adres.............................................ul. Długa 11/3………………………………………………... 

....................................................00-222 Warszawa ……....................................................... 

(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

numer NIP............111-111-11-11...........PESEL...............11111111111…………................. 

data urodzenia........11-11-1911r............REGON.................nie posiada................................ 

numer dow. osobistego......nie znam……......imiona rodziców..........Jan i Ewa…….............. 

 

Przedkładając tytuł wykonawczy, który stanowi……….….Wyrok Sądu w Warszawie........... 

(dokładna nazwa tytułu wykonawczego) 

z dnia .........1 lipca 2011r............ sygn. Akt...............I Co 1111/11.............................. 

(data i sygnatura tytułu wykonawczego) 

wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi i wyegzekwowanie na rzecz 



WZÓR 

WZÓR 

wierzyciela następujących należności: 

1. pretensji głównej ............................................... 5.000,00 ..............................zł; 

z odsetkami w wysokości ..ustawowej.. % od dnia .....1 lipca 2011r...... do dnia zapłaty 

2. kosztów procesu ..................................................................60,00..................zł; 

3. kosztów zastępstwa procesowego ....................................................................zł; 

4. kosztów klauzuli ................................................................................................zł; 

5. kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym 

 …………………………………………………………….......................................zł; 

6. kosztów egzekucyjnych. 

  

Egzekucję proszę skierować do  

(obok wybranych sposobów egzekucji należy wstawić znak „X”): 

 wynagrodzenia za pracę.............................................................................................. 

(należy podać nazwę i adres pracodawcy) 

 rachunków bankowych................................................................................................. 

(należy podać nazwę banku i numer rachunku bankowego) 

 ruchomości...........samochodu osobowego marki Audi rok produkcji 2005….............. 

(należy wymienić ruchomości i miejsce ich położenia) 

 wierzytelności........z tytułu nadpłat podatku w Urzędzie Skarbowym.......................... 

(należy wymienić przysługujące wierzytelności oraz wskazać podmiot od którego przysługują) 

 nieruchomości ………………………………………………………………………………. 

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

(należy wymienić nieruchomości dłużnika wraz z podaniem numeru księgi wieczystej oraz miejsca ich położenia) 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż wyboru komornika  

dokonałem na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy  

o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r. 

 

       ……….Jan Kowalski.................. 

        podpis wierzyciela 

 

Na podstawie art. 7971 k.p.c. zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika 

 

       ……….Jan Kowalski.................. 

        podpis wierzyciela 


