
                            Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Grzegorz Kozikowski

                             Kancelaria Komornicza w Ostrołęce
                             07-410 Ostrołęka ul. Farna 9A/8 

dnia ___________________

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wierzyciel(ka)  ___________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

zamieszkały(a)  ___________________________________________________________________
 (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)  

numer rachunku bankowego wierzyciela, na który należy przelewać wyegzekwowane przez

komornika kwoty _________________________________________________________________

numer telefonu kontaktowego do wierzyciela ___________________________________________

Dłużnik(czka)   ___________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

urodzony(a)     ________________________________ syn(córka)__________________________
(data i miejsce)

zamieszkały(a) ___________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Nr PESEL ______________  Nr NIP _______________ , Nr Dow.Osob / Regon _______________

dodatkowe dane o dłużniku(czce) ____________________________________________________

Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu ______________________________________

_____________________________ w _______________________ z dnia ____________________

sygnatura akt  ____________________________________________________________________

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. pretensji głównej ______________________________ zł
    z zasądzonymi odsetkami od ___________ do dnia zapłaty
2. kosztów procesu _____________________________  zł
3. kosztów klauzuli ______________________________ zł
4. _____________________________________________

       5. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji



Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:
-  wynagrodzenia za pracę dłużnika(czki) w: __________________________________________
    _____________________________________________________________________________
-  świadczeń emerytalno – rentowych otrzymywanych przez dłużnika(czkę) z: ________________
    _____________________________________________________________________________
-  konta bankowego dłużnika(czki) w banku: ___________________________________________
    _____________________________________________________________________________
-  wierzytelności przysługujących dłużnikowi(czce) od: __________________________________ 
    _______________ z tytułu: ______________________________________________________
-  innych praw majątkowych przysługujących dłużnikowi(czce) od: _________________________
   _______________________ z tytułu: _______________________________________________
-  ruchomości dłużnika(czki) tj.  _____________________________________________________
      ____________________________________________________________________________
                                                                                               (wymienić ruchomości)

     znajdujące się w: ______________________________________________________________
-  nieruchomości o nr KW: ____________________ położonej: ___________________________

Wierzyciel nie posiada wiedzy o majątku dłużnika (czki) i zleca tutejszemu komornikowi
poszukiwanie majątku dłużnika (czki) zgodnie z art. 797¹ kpc. 
W tym celu wierzyciel wnosi o skierowanie zapytań do:
-  Urzędu Skarbowego, czy dłużnik(czka) prowadzi działalność gospodarczą, czy posiada rachunek 
    bankowy, czy pobiera świadczenia podlegające egzekucji;
-  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia miejsca zatrudnienia dłużnika(czki) lub (oraz)
    przysługujących mu(jej) świadczeń emerytalno-rentowych, w przypadku prowadzenia 
    działalności gospodarczej przez dłużnika(czkę) podanie rachunku bankowego z którego opłacane
    są składki;
-  Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego/Urzędu Gminy czy dłużnik(czka) jest
    właścicielem(ką) bądź użytkownikiem(czką) wieczystym nieruchomości;  
-  Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czy dłużnik(czka) jest właścicielem(ką) pojazdu 
    mechanicznego;
-  ______________________________________________________________________________
                                                    (wskazać inne instytucje, do których komornik ma skierować zapytanie) 

Wierzyciel oświadcza, że korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy o
komornikach sądowych i egzekucji.

______________________
                                                                                                 (czytelny podpis wierzyciela)


