Łódź, dnia ...........................
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
Joanna Głowacka
91-463 Łódź, ul. Piotrkowska 42

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Wierzyciel ............................................................................................................. tel. ….............................
(nazwisko i imię / nazwa podmiotu)

zamieszkały/siedziba........................................................................................................................................
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

adres do korespondencji……………………………………………………………………………………...
(w przypadku innego niż zamieszkania/siedziby)

PESEL ......................................................................

NIP ……………………..........................................

(dotyczy osoby fizycznej)

wyegzekwowane kwoty należy przekazywać:
………………………………………………………………………………………………………………………….
(przelewem: nr rachunku bankowego, nazwa banku / przekazem na adres )

Dłużnik ..........................................................................................................................................................
(nazwisko i imię / nazwa podmiotu)

zamieszkały/siedziba........................................................................................................................................
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

PESEL/REGON...................................... nr dowodu os. ………….................... NIP…..……........………...
imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………..

Przedkładam tytuł wykonawczy …..............................................................................................................
w ...................... z dnia.................... sygnatura akt .........................................................................................
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania następujących
należności:
1. należność główna................................................................................. zł
z zasądzonymi odsetkami od .......................................... do dnia zapłaty
2. koszty procesu ..................................................................................... zł
3. koszty klauzuli .................................................................................... zł
4. koszty zastępstwa procesowego .......................................................... zł
5. koszty zastępstwa w egzekucji …….................................................... zł
6. inne....................................................................................................... zł
7. koszty egzekucyjne, które powstaną w toku egzekucji.
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:

-

wynagrodzenia za pracę (nazwa i dokładny adres pracodawcy):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

-

świadczenia emerytalno-rentowego pobieranego w:
……………………………………………………………………………………………………………

-

ruchomości dłużnika (wymienić ruchomości i wskazać miejsce ich położenia):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

-

rachunku bankowego (wskazać numer rachunku lub/i adres oddziału banku):
nr ..............................................................................................................................................................
adres oddziału banku .................................................................................................................................

-

wierzytelności lub praw majątkowych dłużnika należne od .................................................................
……………………………………………………………………………………………………………

-

nieruchomości położonej w .....................................................................................................................
Księga Wieczysta nr .................................................................................................................................

Wyboru komornika dokonano w oparciu o art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ) ze zmianami wprowadzonymi
ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 769).
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania komornika
o wpłatach bezpośrednich dokonanych przez dłużnika.
* Ponieważ nie mogę wskazać majątku służącego do zaspokojenia wierzyciela, zlecam komornikowi
poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem w trybie art. 7971 k.p.c.

.........................................................
podpis wierzyciela

* - niepotrzebne skreślić

