Komornik Sadowy przy S dzie Rejonowym dla
odzi-Widzewa w odzi Kamil Pietrasik
browskiego 17/21, 93-177 ód

Wniosek o wszcz cie egzekucji

Wierzyciel……………………………………………………………………………………….
Nr NIP…………………………………………………………………………………………...
PESEL……………………………………………………………………………………………
Nr telefonu komórkowego……………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji………………………………………………………………………...
Numer konta bankowego………………………………………………………………………..

nik…………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...
Pesel…………………………………………….NIP…………………………………………...
Numer dowodu…………………………….........data urodzenia……………………………….

Przedk adam prawomocny……………………………………………….......S du Rejonowego
w…………………………………………………………………………………………………
z dnia………………….sygn.akt…………………………………….zaopatrzonych w klauzul
wykonalno ci z dnia………………wierzyciel wnosi o:

Wszcz cie egzekucji:

1. z nast puj cych ruchomo ci d nika……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………
2. z nast puj cych rachunków bankowych d nika………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3. z wynagrodzenia pobranego w:……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
4. z nast puj cych wierzytelno ci i innych praw maj tkowych ……………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
5. z nast puj cych nieruchomo ci d nika……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………..
…………………………Nr KW……………………………………………………...............

Wnosz o wszcz cie egzekucji przeciwko d
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nikowi w celu wyegzekwowania:

nale no ci g ównej…………………………......z wraz z odsetkami od dnia……………..roku
nale no ci g ównej……………………………..z wraz z odsetkami od dnia……………..roku
kosztów procesu………………………………..z
kosztów klauzuli………………………………..z
koszty inne……………………………………..z
kosztów egzekucyjnych, które powstan w toku egzekucji.

W zwi zku z obowi zkiem na onym na komornika s dowego a wynikaj cym z art. 42e ustawy z
dnia 18.11.2004r (Dz.U. Nr 263 poz.2619) o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
rozporz dzeniem Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 28.06.2004r (Dz.U. Nr 156 z 08.07.2004r,
poz.1640) § 3 ust. 2 pkt 3 w sprawie okre lenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych
organom podatkowym przez s dy, komorników s dowych i notariuszy z uwzgl dnieniem formy
wypisu aktu i sposobu ich przekazywania komornik wzywa Wierzyciela do podania informacji na
temat:
- w ciwy dla Wierzyciela urz d skarbowy to ……………………………………………………….
oraz zaznaczenie prawdziwej odpowiedzi:
- jestem/nie jestem aktualnie zatrudniony(a)
- pobieram wy cznie emerytur /rent inne lub wiadczenie wyp acane przez ZUS
Zgodnie z art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach s dowych i egzekucji wybieram do prowadzenia
sprawy Komornika S dowego przy S dzie Rejonowym dla odzi-Widzewa Kamila Pietrasika.

…………………………………………
podpis wierzyciela

Zgodnie z art. 797 ze Zn. 1 kpc zlecam Komornikowi S dowemu przy S dzie Rejonowym dla
odzi-Widzewa w odzi Kamilowi Pietrasikowi poszukiwanie maj tku d nika.

…………………………………………
podpis wierzyciela

