
........................................, dnia ......................................

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Bielsku-Białej Wojciech Wysłych
Kancelaria Komornicza nr XIV w Bielsku-Białej
ul. Adama Mickiewicza 26/5
43-300 Bielsko-Biała

Wierzyciel: ………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko*/ nazwa *

………………………………………………………………………………..
adres

………………………………………………………………………………..
NIP nr telefonu

Dłużnik: ………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko* / nazwa*

………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania* / siedziba*

…………………………………… …………………………………………..
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

………………………………………………………………………………..
Imiona rodziców, telefon kontaktowy

………………………………………………………………………………..
NIP ,  PESEL* / REGON* , nr KRS*

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

W oparciu o załączony tytuł wykonawczy, tj. wyrok* / nakaz zapłaty* / protokół ugody* 
Sądu Rejonowego* / Sądu Okręgowego* w ………………………..……. z dnia …….....……r. sygn. akt
…………………………… opatrzony klauzulą wykonalności z dnia ……………………………………… 

w n o s z ę   o wszczęcie egzekucji w celu wyegzekwowania: 

1) należności głównej w kwocie:  ………………………zł 

2) odsetki w kwocie: ……………………..zł oraz dalsze odsetki od dnia …….....…………r. do dnia zapłaty,

3) kosztów klauzuli i procesu w kwocie: ……………………..…. zł,

4) inne (koszty poprzedniej egzekucji itp.) w kwocie: ........................…………. zł

Wnoszę o skierowanie egzekucji do całego majątku dłużnika, w szczególności do:

- wynagrodzenie za pracę*, miejsce zatrudnienia: ......………...…..…………..............……………..............

…………..……………………………………………………………………..............………….…………....;

- świadczenie emerytalno-rentowe*, wypłacane przez ...........................……................…………………....;
verte



- wierzytelności z rachunków bankowych*: ..............………….……………………………………………

………….…………………………………………………………………………...........……………............,

-  ruchomości*, dłużnik posiada następujące wartościowe ruchomości (np. pojazdy):

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

-  wierzytelności i innych praw majątkowych*, w szczególności z tytułu:

…................................................................…………………….………………………………………………….
należną mu od (proszę podać nazwę i adres): 

………...…………………………………………........…………………...………………...........………………...,

-  nieruchomość* położoną pod adresem: ....................................................................................................... 

   objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr:………...........….………………..……

Ponadto, z uwagi na fakt, iż nie posiadam szczegółowych danych dotyczących mienia dłużnika, zlecam* / nie 

zlecam* komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika ( art. 801[2] kpc) – wnoszę o ustalenie majątku w 

trybie art. 761 kpc
 

. 

Wyegzekwowane należności proszę przekazywać na rachunek wierzyciela w banku: 

…………………………………………………………………………………………….…………. 
  
nr ……………………………………………………………..………………………………………..*
lub przekazem pocztowym na wyżej wskazany adres wierzyciela*.

Oświadczenie: zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Komornika o każdej wpłacie dokonanej
bezpośrednio przez dłużnika po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji.

Niniejszym oświadczam, że w trybie art. 10  ust. 1 i ust. 3 ustawy o komornikach sądowych 
  

(Dz. 
  

U. 
    

z 2018r. 
  poz.   771   ze   zm.)   w   oparciu   o   załączony   wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy wnoszę o przeprowadzenie 

postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w 
Bielsku-Białej Wojciecha Wysłycha.

………………………………………………… 
(czytelny podpis wierzyciela)

Załącznik:
- tytuł wykonawczy
- ……………………………………………….

( *Niepotrzebne skreślić )


