
WNIOSEK O WSZCZĘCIE
EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ

PIENIĘŻNYCH I
NIEPIENIĘŻNYCH

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 wierzyciela:
Imię i nazwisko / firma (w przypadku, gdy wierzycielem nie

jest osoba fizyczna)

Adres do doręczeń:

PESEL/NIP/KRS:

Rachunek bankowy wierzyciela:

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

Dane dłużnika:
Imię i nazwisko / firma (w przypadku, gdy dłużnikiem nie

jest osoba fizyczna)

Adres do doręczeń:

PESEL/NIP/KRS:

Adres lokalu

Tytuł wykonawczy:
Rodzaj (wyrok, wyrok zaoczny, ugoda sądowa, nakaz

zapłaty w postępowaniu upominawczym, akt notarialny

itd).

Organ, od którego pochodzi tytuł wykonawczy:

Data wydania tytułu egzekucyjnego:

Sygnatura tytułu wykonawczego:

Data nadania klauzuli wykonalności:

Na podstawie wyżej wymienionego tytułu wykonawczego wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko

dłużnikowi, celem:

  □ wydania rzeczy ruchomej: ........................................................................................................................................................,

...................................................., znajdującej się w posiadaniu dłużnika, a znajdującej się w  

w:..........................................................................................................................................................

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

(należy skonkretyzować rzecz ruchomą podlegającą wydaniu, wskazać pod jakim adresem się znajduje) 

  □ Ponadto wnoszę o egzekucję następujących należności (należy zaznaczyć, gdy wierzyciel zamierza dochodzić również świadczeń

pieniężnych, wynikających z załączonego tytułu wykonawczego):



Należność główna: zł

Odsetki (proszę wskazać datę, od której mają by być
naliczane odsetki oraz rodzaj - ustawowe, ustawowe za
opóźnienie, ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych, inne;
Koszty procesu: zł

Koszty klauzuli: zł

Inne koszty (np. koszty poprzedniej egzekucji, koszty
zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym)

zł

Egzekucję świadczeń pieniężnych należy prowadzić z:
  □ wszystkich dopuszczalnych prawem sposobów egzekucji (w tym egzekucji z nieruchomości);

  □ składników majątku dłużnika, ustalonego w wyniku postępowania wpadkowego, prowadzonego przez komornika -

wierzyciel nie zna majątku dłużnika i wnosi o poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika w rozumieniu art.

801 (2) k.p.c. Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. u. 2019. poz. 1460);

  □ Następujących sposobów egzekucji (należy wskazać znany wierzycielowi majątek dłużnika):

 □ wynagrodzenia za pracę uzyskiwanego przez dłużnika w:

 □ wierzytelności należnych dłużnikowi od:

 □ emerytury/ renty/ innych świadczeń wypłacanej przez:

 □ ruchomości dłużnika (należy wskazać):

 □ innych prawa majątkowych (należy wskazać udziały dłużnika w spółkach prawa handlowego, prawa do

działu majątku itd):

 □ nieruchomości (należy wskazać nr księgi wieczystej):

Dodatkowe oświadczenia:

  □ Oświadczam, że w toku postępowania rozpoznawczego wierzycielowi przyznano zwolnienie od obowiązku

ponoszenia kosztów sądowych, które rozciąga się na postępowanie egzekucyjne (w przypadku, gdy przyznane

zwolnienie od kosztów sądowych nie wynika z tytułu wykonawczego należy przedłożyć odpis postanowienia sądu o

zwolnieniu od kosztów). 

...................................
/podpis wierzyciela/

Załączniki:

1. Tytuł wykonawczy;

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

3............................................................................................................................................................................................................


