...................... dn....................
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie
Małgorzata Pakaszewska
Kancelaria Komornicza w Staszowie
ul. Konstytucji 3 Maja 6B, 28-200 Staszów

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
(O ROSZCZENIE PIENIĘŻNE)
Wierzyciel(-ka)
.....................................................................................................................
zamieszkały(a) ............................................................................................
....................................................................... nr
tel. ....................................
r-k nr: ...........................................................................................................
(podać nr rachunku bankowego wierzyciela na który mają być przekazywane należności).
Dłużnik(-ka) .imię.........................................................nazwisko....................................
ur. .........................syn(córka) ............................(PESEL ........................),
zamieszkały(a) ............................................................................................
Przedkładam Wyrok, Postanowienie, Nakaz Zapłaty Sądu
Rejonowego, Okręgowego (właściwe zakreślić) w.................................... z dnia ...................
sygnatura akt……………… ............................................ i wnoszę o wszczęcie egzekucji
przeciwko dłużnikowi(-czce) w celu wyegzekwowania:
1. pretensji głównej ............................................................................................................
zł
2. z zasądzonymi odsetkami w kwocie ........................zł do
dnia ..........................................
i dalszymi w wysokości.................................................................................................... zł
3. kosztów procesu ........................................................................................................... zł
4. kosztów klauzuli
.............................................................................................................zł
5. ..............................................................................................................................................
6. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużnika
tj. ........................................................... ......................................................................................
.................................................................
(wymienić ruchomości)

znajdujących się
w ......................................................................................................................
(podać adres położenia ruchomości)

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia dłużnika za pracę pobieranego w:.................
....................................................................................................................................................
.
(podać nazwę i adres pracodawcy)

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika ..............................................
......................................................................................................................................................
.
(podać numer rachunku bankowego lub nazwę i adres banku/ów w których dłużnik ma rachunek bankowy )
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z wierzytelności dłużnika: ..........................................................
......................................................................................................................................................
.
(podać nazwę i adres osoby od której przysluguje dłużnikowi wierzytelność)

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należącej(-ych) do dłużnika:..........................
......................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................
. (Tu należy podać dokładne oznaczenie nieruchomości( nr KW, adres/położenie). Dołączenie, w przypadku posiadania
przez wierzyciela aktualnego odpisu z Księgi Wieczystej i wyciągu z rejestru gruntów może przyspieszyć postępowanie
egzekucyjne.) Ponadto:
- zlecam komornikowi poszukiwanie majątku stosownie do art. 801 2 kpc
- korzystam z prawa wyboru komornika stosownie do art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r.
,, O komornikach sądowych” ( Dz. U.z 2018r. Poz 771 z dn 22.03.2018r.)

Wnoszę
o:......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.
(podpis wierzyciela)

