Bydgoszcz, dnia ……………………….
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Joanna Gardocka-Przygoda
Kancelaria Komornicza nr VII w Bydgoszczy
ul. Paderewskiego 10/5, II piętro
85-075 Bydgoszcz

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wierzyciel:
imię...........................................................................................................................................…

nazwisko......................................................................................................................................
adres do korespondencji..............................................................................................................

pesel/nip/nr KRS.................................................….....................................................................
nr dowodu osobistego..................................................................................................................
pełnomocnik wierzyciela................…...........................................................................................
numer rachunku bankowego..................…..................................................................................

Dłużnik:
imię..............................................................................................................................................
nazwisko......................................................................................................................................
adres zamieszkania/siedziby...............................................................................................…….
………………………………………………………………………………………………………..…...
inne znane wierzycielowi adresy dłużnika....................................….....................................…..
…………………………………………………………………………………………………………...
pesel/nip/nr KRS..........................................................................................................................
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Na podstawie:
Tytułu wykonawczego (Wyrok/Postanowienie Sądu/akt notarialny/inne)....................................
.................................................................sygn........................................................................., z
dnia......................................................................................................................................…..
wnoszę o wszczęcie egzekucji o następujące kwoty:
należność główna.....................................................................................................................…
odsetki zaległe do dnia.............................................................................................................…
dalsze odsetki dzienne do dnia zapłaty........................................................................................

koszty postępowania sądowego..................................................................................................
koszty zastępstwa prawnego w egzekucji...................................................................................
inne..............................................................................................................................................
...………………………………………………………………………………………………………......

Egzekucję proszę prowadzić z (niepotrzebne skreślić):
1. Wynagrodzenia za pracę dłużnika (proszę podać miejsce pracy jeśli jest znane) .......……………………......

…………………………………….………………………………………….…………………………...
2. Świadczeń z zabezpieczenia społecznego (emerytury, renty, świadczenia mundurowe itp. -proszę podać organ
wypłacający świadczenie jeśli jest znany) ........................................................................................…………..

…………………………………………………………………………………………………………….
3. Wierzytelności dłużnika (np. zatrudnienie w ramach umowy zlecenie/o dzieło/ należności od kontrahentów) ……………
…………………………………………………………………………………………….……………....
……………………….....................................................................................................................

4. Rachunków bankowych dłużnika w bankach (proszę podać jeśli są znane): …………………………….
.....................................................................................................................................................
......………………………………………………………………………………………………………...

5. Ruchomości dłużnika (proszę wskazać jakie wartościowe ruchomości posiada dłużnik, np. pojazd – nr rej.) ..............…..
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…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
6. Nieruchomości (nr KW ew. adres nieruchomości) .....................................................................………....
...............................................................................................................................................…..
………………………………………………………………………………………………………….....
7. Innych praw majątkowych (np. akcji, obligacji itp.) ............................................................……………

.....................................................................................................................................................
.......………………………………………………………………………………………………………..

podpis wierzyciela.........................................……........
Załączniki:
1. Tytuł wykonawczy

Zlecam Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem w
2

trybie art. 801 Kodeksu Postępowania Cywilnego*.
podpis wierzyciela...........................................

Oświadczam, że dokonuję wyboru Komornika Joanny Gardockiej-Przygody w
trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych**
podpis wierzyciela..................…………...........

* Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności
przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 jeśli nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie
dochodzonego świadczenia. Poszukiwaniem majątku nie jest realizacja
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wniosków wierzyciela o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do podmiotów wymienionych
1
2
w art. 761 § 1 pkt 1-6 ( 801 kpc).
Zgodnie z art. 44 ust. o kosztach komorniczych opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na

2
zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 801 kpc wynosi 100 złotych.

** Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych w sprawach, o których mowa w art. 3 ust.
3 pkt 1 i 2 , wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na
którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami kpc, z wyjątkiem
spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
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