
…............., dnia .............................

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie

Jakub Siadul

ul. Rzymowskiego 30/320

02-697 Warszawa

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

OBOWIĄZKU WYDANIA RUCHOMOŚCI

Wierzyciel: ...........................................................................................................................................

zamieszkały: ........................................................................................................................................

NIP: ............................................ REGON: ……….……………………………………..…..............

KRS: …...................................... PESEL: ....................................... Tel.: ............................................

rachunek bankowy, na który należy przekazywać wyegzekwowane należności:

…......................................................................................................................................................

załączając tytuł wykonawczy, który stanowi …....................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…........................................................... z dnia ….......................... Sygn. Akt ….................................

wnosi o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi:............................................................................ 

…............................................................................................................................................................

zamieszkałemu: .....................................................................................................................................

NIP: ............................................. REGON: …......................................................................................

KRS: …........................................ PESEL: ......................................... Tel.: .........................................

imiona rodziców: …................................................................................................................................

w celu odebrania dłużnikowi i wydania wierzycielowi ruchomości:......................................................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

które znajdują się pod adresem:...............................................................................................................

oraz w celu wyegzekwowania od dłużnika świadczeń pieniężnych:

1) należności głównej …..........................................................................................................................

2) odsetek zgodnie z tytułem wykonawczym od......................................................... do dnia zapłaty



3) kosztów procesu …..............................................................................................................................

4) kosztów zastępstwa procesowego …..................................................................................................

5) kosztów klauzuli wykonalności ….....................................................................................................

6) kosztów poprzedniej egzekucji …......................................................................................................

7) kosztów egzekucyjnych ustalonych w toku postępowania.

Wnoszę o egzekucję z:

- wynagrodzenia za pracę dłużnika (nazwa i adres zakładu pracy) 

…................................................................................................................................................................

- rachunków bankowych dłużnika (bank jaki prowadzi rachunki) 

…................................................................................................................................................................

- ruchomości dłużnika (opis i miejsce położenia ruchomości) 

…................................................................................................................................................................

- wierzytelności przysługujących dłużnikowi (nazwa i adres podmiotu od którego przysługują 

dłużnikowi wierzytelności i wskazanie z jakiego tytułu przysługują)

…...............................................................................................................................................................

- nieruchomości  dłużnika (adres,  numer  księgi  wieczystej  nieruchomości  bądź  w  przypadku

spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokalu  bez  księgi  wieczystej  nazwa  i  adres  spółdzielni

prowadzącej dokumentację dla lokalu)

…................................................................................................................................................................

- innych praw majątkowych 

…...............................................................................................................................................................

Inne informacje o dłużniku : …................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

Jednocześnie  oświadczam,  że  wyboru  komornika  dokonałem  na  podstawie  

art. 10  ustawy z dnia 22-03-2018r. o komornikach sądowych.

W przypadku niedopełnienia przez dłużnika obowiązku złożenia wykazu majątku lub wyjaśnień

zgodnie  z  art.  801  ustawy  z  dnia  17-11-1964  Kodeks  postępowania  cywilnego,  zlecam

komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 8011 wskazanej ustawy.

…………………………………………….

          (czytelny podpis)

Załączniki:

- oryginał tytułu wykonawczego


