Legnica, dnia ___________________

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Legnicy
Krzysztof Kobus
ul. Gwiezdna 8
59-220 Legnica

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Wierzyciel _______________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

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

_________________________________________________________________________________
Numer rachunku bankowego wierzyciela na, na który należy przekazywać wyegzekwowane
należności:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Numer NIP:___________________________ Numer tel.___________________________________
e-mail:___________________________________
Dłużnik

_______________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

urodzony

________________________________ syn(córka) ______________________________
(data i miejsce)

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

Nr PESEL ______________ Nr NIP _______________ , Nr D.O./ Regon _____________________

Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu

______________________________________

w ____________________________________________________z dnia _____________________,
sygnatura akt ____________________________________________________________________

Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:
1. pretensji głównej ______________________________ zł
z zasądzonymi odsetkami od ___________ do dnia zapłaty
2.kosztów procesu ______________________________ zł
3.kosztów klauzuli ______________________________ zł
4. _____________________________________________
5.kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji

Egzekucję proszę prowadzić według następujących sposobów: z ruchomości, z innych
wierzytelności, z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, a zwłaszcza proszę skierować ją
do:
- wynagrodzenia dłużnika:

***

- ruchomości dłużnika:

__________________________________________________________

***

_______________________________________________________

- rachunku bankowego dłużnika: **** __________________________________________________
- innych wierzytelności przypadających od: **** _________________________________________
________________________________________________________________________________
- innych praw majątkowych:

***

_____________________________________________________

*** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać "w/g ustaleń komornika"

Informacje o dłużniku:

****

1. posiada samochód (marka): _______________________________________________________ ,
2. posiada wartościowe ruchomości: __________________________________________________ ,
3. prowadzi działalność gospodarczą: _________________________________________________ ,
4. jest właścicielem działki budowlanej, domu, garażu, mieszkania itp.: _______________________
________________________________________________________________________________
5. posiada udziały w spółkach, spółdzielniach itp.: _______________________________________ ,
6. inne: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
**** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać "nie wiem"

Oświadczam, iż na podstawie art. 8 ust.5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dokonuję wyboru
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Krzysztofa Kobus do prowadzenia niniejszej
sprawy.
Na podstawie art. 7971 kpc zlecam / nie zlecam* komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.
*Niewłaściwe skreślić

(podpis wierzyciela)

