
Dnia: ____________________
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
Stanisław Prus
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
50-038 Wrocław, ul. T. Kościuszki 6/10

WNIOSEK EGZEKUCYJNY (Km)

Wierzyciel: _______________________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

zamieszkały(-a):____________________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

telefon:_____________________________

nr konta wierzyciela:_________________________________________________________________________

zastępowany przez pełnomocnika w zakresie zgodnym z załączonym pełnomocnictwem:

Pełnomocnik: _____________________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

z siedzibą:_________________________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

telefon:_____________________________

nr konta pełnomocnika:_______________________________________________________________________

Dłużnik(-czka):___________________________________________urodzony(-a)_______________________
(nazwisko i imię) (data i miejsce ur.)

zamieszkały(a)____________________________________________, syn (córka) _______________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) (imiona rodziców)

telefon:_____________________________

PESEL: ________________________, NIP: ______________________, nr dow. osob.: __________________

Przedkładam wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu___________________________________________
(dane Sądu wydającego tytuł wykonawczy)

z dn. _______________ sygn. akt_______________ zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dn.____________
(data tytułu wyk.) (sygnatura tytułu wyk.) (data klauzuli)

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania: */**

1. pretensji głównej ________________________________________ zł

z zasądzonymi odsetkami od _____________________ do dnia zapłaty

2. kosztów procesu ________________________________________ zł

3. kosztów klauzuli ________________________________________ zł

4. ________________________________________________________

5. ________________________________________________________

6. kosztów, które powstaną w toku egzekucji

* proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawić pustych miejsc
** niepotrzebne skreślić



Egzekucję proszę prowadzić według następujących sposobów:*/**

[ ] wynagrodzenia za pracę dłużnika w: __________________________________________________

[ ] ruchomości dłużnika: ______________________________________________________________

[ ] rachunku bankowego dłużnika w: ____________________________________________________

nr: _____________________________________________________________________________

[ ] nieruchomości/ ograniczonego prawa rzeczowego dłużnika: _______________________________

__________________________________________________________________________________

dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW _______________________________________

[ ] wierzytelności i innych praw majątkowych: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

* zaznaczyć właściwe
** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, wpisać „wg ustaleń komornika” (należy dołączyć wniosek o poszukiwanie majątku zgodnie z art. 7971 

kpc )

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”

________________________________
(podpis wierzyciela)

Oświadcza, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o każdej
zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, ze w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane 
do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenie.

Zgodnie z Art.  8 ust.  5 i  6 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji  wybieram do prowadzenia  
sprawy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Stanisława Prusa.

Zgodnie z art. 7971  k.p.c. zlecam dla Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
Krzyków Stanisława Prusa poszukiwanie majątku dłużnika.

________________________________
(podpis wierzyciela)


