…………………………............................................
(miejscowość i data)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Chorzowie
Paweł Moskal
Kancelaria Komornicza nr X w Chorzowie
ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
Wierzyciel (osoba, na rzecz której ma być prowadzona egzekucja/składająca wniosek):
Imię i nazwisko / nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania / siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: jak wyżej / inny*: ………………………………………………………………………………………………….
Inne dane kontaktowe (np. nr telefonu, e-mail): ….……………………………………………………………………………………….
Numer PESEL / KRS / NIP / REGON*: ……………………………………………………………………………………………………………..
Rachunek bankowy wierzyciela na który mają być przekazywane środki: Bank: ………………….………………………..
Numer rachunku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Przedstawiciel ustawowy wierzyciela / pełnomocnik (należy wypełnić, gdy wniosek składa przedstawiciel
ustawowy lub pełnomocnik wierzyciela): ………………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rachunek bankowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dłużnik (osoba, od której ma być dochodzone roszczenie):
Imię i nazwisko / nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania / siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: jak wyżej / inny*: ………………………………………………………………………………………………….
Inne znane adresy, np. adres prowadzenia działalności: ……………………………………………………………………………….
Inne dane kontaktowe (np. nr telefonu, e-mail): ……………………………………………………………………………………………
Numer PESEL / KRS / NIP / REGON*: ……………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł wykonawczy (np. wyrok Sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności):
Rodzaj tytułu wykonawczego (np. nakaz zapłaty): …………………………………………………………………………………………
Organ który wydał tytuł wykonawczy (np. Sąd Rejonowy w…): …………………………………………………………………..…
Data wydania tytułu wykonawczego: …………………………………………………………………………………………………………….
Sygnatura: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data nadania klauzuli wykonalności: …………………………………………………………………………………………………………….

Wnoszę o wyegzekwowanie od w/w dłużnika następujących należności:
Należność główna: ……………………………………………………………………….. zł.
Odsetki (należy podać rodzaj np. ustawowe, ustawowe za opóźnienie, umowne oraz datę od której i do
której mają być naliczone): ………………………………………………...............................................................................
Koszty procesu: ……………………………………………………………………………. zł.
Koszty nadania klauzuli: ……………………………………………………………….. zł.
Koszty inne: ………………………………………………………………………………….. zł.
Sposoby egzekucji (należy zaznaczyć wybrane):
□ Wnoszę o prowadzenie egzekucji ze wszystkich dopuszczalnych sposobów poza egzekucją
z nieruchomości.
□

Wnoszę o prowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika tj.: (należy podać rodzaj nieruchomości
np. mieszkanie) ………………………………………………………………….…… położonej/usytuowanej w: (należy
podać adres nieruchomości) ………………………………………………………………….…, dla której Sąd Rejonowy
w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ………………………………….………..…………………….….. .

Wnoszę o prowadzenie egzekucji wyłącznie z:
□ Wynagrodzenia za pracę.
Miejsce pracy dłużnika (o ile jest znane): ……………………………………………………………………………..……………
□ Wierzytelności z rachunków bankowych.
Nazwy banków w których dłużnik ma rachunki (o ile jest znane): ………………………………………………………
□ Świadczeń emerytalno-rentowych z (nazwa organu np. ZUS): ………..…………………………………………………
□ Innych wierzytelności (np. zwrot nadpłaty podatku z Urzędu Skarbowego).
Przysługujących mu od (o ile są znane): ….…………………………………………………………………………………………
□ Praw majątkowych.
□

Ruchomości.

Znany mi jest następujący majątek dłużnika: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie w trybie art. 10 Ustawy o komornikach sądowych:

(należy zaznaczyć jeśli dłużnik zamieszkuje albo ma swoją siedzibę poza obszarem rewiru komornika tj. poza właściwością Sądu Rejonowego w Chorzowie
obejmującą miasta Chorzów i Świętochłowice, ale w granicach właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach. W sprawach o egzekucję z nieruchomości, o
wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, a także w
sprawach w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio wybór komornika spoza rewiru nie jest możliwy.)

□ Oświadczam, że korzystam z wyboru komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o komornikach
sądowych.
……………………………………………..
Załączniki:
podpis
- oryginał tytułu wykonawczego,
- ……………………………………………………………………..……,
- ……………………………………………………………………..……,
- …………………………………….………………………………....…,
_______________________________________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić

