
…............................... dnia ...............................

Komornik S ądowy przy S ądzie Rejonowym
w Gorzowie Wlkp. Marek Onyszkiewicz
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Garbary 6

Wierzyciel:
imię i nazwisko(nazwa) .............................................................................................
adres: ulica ..........................................................nr domu ............. nr lokalu ..................
miejscowość ............................................ poczta _ _ - _ _ _ ...........................................
DłuŜnik:
imię i nazwisko(nazwa) ...............................................................................................
adres: ulica ..........................................................nr domu ............. nr lokalu ..................
miejscowość ............................................ poczta _ _ - _ _ _ ...........................................

WNIOSEK
o wszcz ęcie post ępowania egzekucyjnego

Załączając tytuł wykonawczy w postaci ..........................................................................
sygn. akt .................................... z dnia ..............................................
wnosz ę o
Wszczęcie egzekucji w celu zaspokojenia roszczenia wierzyciela:
kwoty: ............................................................................... tytułem roszczenia głównego
kwoty:.................................................................................tytułem odsetek na dzień
złoŜenia wniosku i dalej jak w tytule wykonawczym
kwoty: .........................................tytułem zwrotu kosztów postępowania
kwoty:.......................................... tytułem ....................................................

Egzekucj ę prosz ę kierowa ć do:
1) wynagrodzenia za prac ę lub renty (dokładny adres i nazwa zakładu pracy)*
................................................................................................................................................
2) ruchomo ści*:
a) w miejscu zamieszkania .................................................................................................
b) w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (dokładny
adres) .....................................................................................................
3) rachunku bankowego*:
a) wskazać nazwę, adres, numer konta ............................................................................
4) innych wierzytelno ści*:
a) wskazać wierzytelność poprzez podanie dokładnej nazwy zobowiązanego wraz z
adresem oraz oraz tytułem zobowiązania ..................................................................
................................................................................................................................................
5) nieruchomo ści, u Ŝytkowania wieczystego, własno ściowego spółdzielczego prawa
do lokalu mieszkalnego, własno ściowego spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, własno ściowego spółdzielczego prawa do lokalu u Ŝytkowego
-naleŜącej do dłuŜnika a połoŜonej w*:
…............................................................................................................................
przy ulicy ............................................................... nr domu ...................................
nr lokalu ............................................ zapisanej w księdze wieczystej
KW* ........................................................................................................................................



w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej *…................................................................

Wyegzekwowane  świadczenie pieni ęŜne prosz ę przekazać na rachunek bankowy
….......................................................................................................................

Wierzyciel wyraŜa zgodę na przekazanie całości lub części sprawy egzekucyjnej innemu
komornikowi w trybie art. 8 ust.13 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia
29.08.1997r.
Wyboru komornika wierzyciel dokonał na podstawie art.8 ust. 5 ustawy o komornikach
sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz.U. Nr 133/97 z dnia 29.10.2997
poz.882 z późń. zm.)
Na podstawie art.797.1 k.p.c. wierzyciel zleca komornikowi poszukiwanie za
wynagrodzeniem majątku dłuŜnika.

.......................................................
podpis wierzyciela/pełnomocnika

Dane personalne dotycz ące dłu Ŝnika:
numer PESEL*/REGON ….................................................................................
numer NIP ….................................................................................
imiona rodziców i data urodzenia: ….....................................................................

Załączniki:
– tytuł wykonawczy
– pełnomocnictwo
– odpis KRS wierzyciela


