
   Komornik Sądowy
   przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku
   Alicja Wysocka-Wasiluk
   dnia ___________________

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wierzyciel(ka)   ___________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

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

Dłużnik(czka)    ___________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

urodzony(a)     ________________________________ syn(córka) ___________________________
(data i miejsce)

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

Nr PESEL ______________  Nr NIP _______________ , Nr Dow.Osob / Regon _______________
Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu ________________________________________

_____________________________ w _______________________ z dnia ____________________

sygnatura akt  _____________________________________________________________________

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. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużnika tj.  ___________________________________
 ______________________________________________________________________________

(wymienić ruchomości)

znajdujące się w __________________________________________________________________

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z konta bankowego dłużnika nr  ______________________________

w banku __________________________________________ i wierzytelności dłużnika znajdujących

się w ________________________________________________________________________.
ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Wierzyciel zleca, aby tutejszy Komornik w trybie art.53a ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach
sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.) w zw. z art. 7971 kpc poszukiwanie



majątku dłużnika.
 W przypadku uzyskania przez Komornika, w toku postępowania egzekucyjnego, informacji odnośnie
majątku dłużnika, ustalonego w drodze przedmiotowego zlecenia.
Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia
29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.).
 Wierzyciel zgodnie art.8 ust.5 ww. ustawy ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z
nieruchomości stosuje się odpowiednio.
        _________________
        (podpis wierzyciela)
Wnoszę o przekazywanie wyegzekwowanych kwot przelewem na rachunek bankowy
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Oświadczam, że zostałem(am) pouczny(a) zgodnie z art.136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie
miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby
pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
.....................................................
 ______________________

(podpis wierzyciela)


