
 
Komornik Sądowy  
przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich  
Piotr Witos 
Kancelaria Komornicza nr IV 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. H. Sienkiewicza 7                                                                                 
tel. / fax. 74-81-56-777, e-mail: zabkowice.witos@komornik.pl, www.komornikzabkowice.pl 
 

 

 
  * Dokonuję wyboru  komornika  na podstawie art.10 ust.1  
    Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych            
                                                                      .....................,dnia ........................... 
 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 
  
Wierzyciel(ka)  ..................................................................................................................................... 
                                                                       (imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
 

................................................................................................................................................................ 
 
tel.............................................................e-mail..................................................................................... 
    
Nr PESEL (wierzyciela)...................................................   NIP (wierzyciela)................................................ 

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

Dłużnik(czka)    .......................................…………...............................tel.......................................... 
( imię i nazwisko/nazwa firmy ) 

urodzony(a)     ………………………................  syn(córka) ................................................................ 
 (data i miejsce)                                                                       (imię ojca i matki dłużnika) 

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

Nr PESEL ………………...  Nr NIP ............................... , Nr Dow.Osob / Regon ............................. 
 
Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie, nakaz zapłaty, ugodę Sądu* ..................... w 
…………..…... z dnia …………………... ...sygnatura akt  ……………...i wnoszę o wszczęcie 
egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania: 
   
1. należności głównej .................................. zł ( w przypadku należności za  pracę kwota podlegająca opodatkowaniu) 

   -  z zasądzonymi odsetkami: od ................................. do dnia zapłaty / …………………………… 

                                                             (wybrać i wypełnić opcjonalnie)                    
2. odsetki zaległe…………………………………... zł 

3. kosztów procesu ..................................................  zł 

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

5. ......................................................................................................................... 

6. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji 

 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z następujących składników majątkowych dłużnika: 

- z ruchomości: ………………………………………………………………………………………..  
                                                                             (wymienić ruchomości i miejsce ich znajdowania się ) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

- z wynagrodzenia, świadczenia emerytalnego/rentowego*………………..………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
(wymienić nazwę zakładu pracy dłużnika lub zakładu wypłacającego świadczenie) 



 
 
- z rachunku bankowego dłużnika nr  ……………………………..w banku ………………………... 
                                                                                            (wpisać nr  rachunku i nazwę banku) 

 
- wierzytelności dłużnika …………………………………………………………………….......…… 
……………............................................................................................................................................ 
                                                   (wymienić  nazwę i adres trzeciodłużnika i tytuł wierzytelności) 

 
 
 
- nieruchomości dłużnika położonej w…………………….... dla której Wydział Ksiąg Wieczystych     
Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą nr KW…………………...……… 
                                                                         (wskazać miejsce położenia nieruchomości i nr księgi wieczystej) 

 
 
- z majątku odnalezionego w toku postępowania egzekucyjnego, według ustaleń komornika 
 

 

Wyegzekwowane należności należy przelać na mój rachunek bankowy, który niżej podaję:  

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

 
** Na podstawie przepisu art. 8012 kpc zlecam komornikowi za wynagrodzeniem poszukiwanie 
majątku dłużnika  

 
*Jednocześnie wnoszę o kierowanie wszelkiej korespondencji w postępowaniu egzekucyjnym w 

formie elektronicznej na wskazany adres e-mail : ……………………………………………….. 

za wyjątkiem postanowienia o zakończeniu postępowania.  

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                       …………………………. 
                                                                                                                            (podpis wierzyciela)  
*    - podkreślić właściwe lub wypełnić 
**  - niewłaściwe skreślić 
 


