
WNIOSEK O DORĘCZENIE
KORESPONDENCJI / USTALENIE

MIEJSCA ZAMIESZKANIA
ADRESATA

Mysłowice, dnia .............................r.
Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach 
Michał Ściera
Kancelaria Komornicza nr VII w Mysłowicach
ul.  Stanisława Wyspiańskiego 3/3 , 41-400 Mysłowice

Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko / firma (w przypadku, gdy

wnioskodawcą nie jest osobą fizyczna)

Adres do doręczeń:

PESEL/NIP/KRS:

Inne dane kontaktowe (telefon, adres e - mail):

Dane adresata:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania

PESEL/NIP/KRS:

Stosownie do treści art. 139 (1) § 1 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.u. 2019.1460 t.j. z

dnia 05-08-2019 r.) w zw. z art. 3 ust. 4  pkt. 1 i 1a Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (dz. u. 2018.771 z

dnia 25-04-2018 r.) wnoszę o:

  □ osobiste doręczenie wyżej wskazanemu adresatowi załączonego do niniejszego wniosku korespondencji sądowej

(zawiadomienia sądowego, pisma procesowego lub innych dokumentów sądowych) za potwierdzeniem odbioru i

oznaczeniem daty;

  □ podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata w przypadku, gdy próba

doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie mieszka pod wskazanym przez

wnioskodawcę adresem; (żądanie alternatywne w przypadku bezskuteczności doręczenia korespondencji na wskazany

adres składane wraz z wnioskiem o doręczenie korespondencji lub jako żądanie samoistne po zwrocie niedoręczonej

korespondencji).

Dodatkowe oświadczenia:

  □ Oświadczam, że opłata od wniosku w wysokości:

 □ 60 zł za doręczenie korespondencji adresatowi na wskazany adres

 □ 40 zł za podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, na

wypadek bezskutecznej próby doręczenia 

została uiszczona na rachunek bankowy Komornika (dokonanie opłaty wraz z złożeniem wniosku umożliwi podjęcia

niezwłocznie czynności przez Komornika).

  □ Oświadczam, że należne opłaty od złożonego wniosku zostaną uiszczone na wezwanie Komornika (komornik podejmie

czynności zgodnie z wnioskiem niezwłocznie po uzupełnieniu braków fiskalnych wniosku). 

...................................
/podpis wnioskodawcy /

Załączniki:
1. odpis / kserokopia Zarządzenia sądu zobowiązującego powoda do doręczenia korespondencji za pośrednictwem Komornika;

2. ................................................................................................................................................................................................................................


