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

                                         Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym 
                                                      w Cieszynie Krzysztof Biel
                                                43-400 Cieszyn, ul. Stary Targ 6
Wierzyciel: ………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko*/ nazwa *
………………………………………………………………………………..
adres
………………………………………………………………………………..
NIP
………………………………………………………………………………..
nr telefonu

Dłużnik: ………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko* / nazwa*
………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania* / siedziba*
…………………………………… …………………………………………..
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
………………………………………………………………………………..
Imiona rodziców, telefon kontaktowy
………………………………………………………………………………..
NIP , PESEL* / REGON* , nr KRS*

                               Wniosek o wszczęcie egzekucji

W oparciu o załączony tytuł wykonawczy, tj. wyrok* / nakaz zapłaty* / protokół ugody*
Sądu Rejonowego* / Sądu Okręgowego* w …………………………………………. z dnia
………………………...r. sygn. akt …………………………… opatrzony klauzulą wykonalności z
dnia ……………………………………… wnoszę o wszczęcie egzekucji w celu 
wyegzekwowania:
1. należności głównej w kwocie ………………………zł
wraz z odsetkami …………………….. od dnia ….……………………….. do dnia
zapłaty,
2. kosztów procesu w kwocie ……………………..…. zł,
3. kosztów niniejszego postępowania egzekucyjnego,
4. ………………………………………………………………….
Wnoszę o skierowanie egzekucji do :
- …………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………
( wierzyciel powinien okre li  sposób prowadzenia egzekucji, tj. egzekucja z wynagrodzenia zaś ć
prac , egzekucja ze wiadczenia emerytalno-rentowego, egzekucja z rachunku bankowego,ę ś
egzekucja z wierzytelno ci, egzekucja z ruchomo ci, egzekucja z nieruchomo ciś ś ś )



Wnosząc
o prowadzenie egzekucji w sposób wyżej określony informuję, że dłużnik:
- jest zatrudniony w ……………………………………………..………………………..
……............…………..……………………………………………………………………………….
- pobiera świadczenie emerytalno-rentowego wypłacane ZUS*/KRUS* w…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
- posiada konto bankowe dłużnika w banku ……………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………..........,
- posiada następujące ruchomości (np. pojazdy)
……………………………………………………….
……………………………………………………………………….………………………………
………….……………………………………………………...…………………………………….,
- posiada wierzytelność z tytułu ……………………….……..……………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………,
należną mu od …………………………………………………..…………………………………...
………...……………………………………............................………………………………...,
- jest właścicielem nieruchomości położonej pod adresem 
…………………………………………….....................................................................................
………………………………………………………………………………………………….…
objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Cieszynie nr: ………………….………………..……
…………………………………………………………………………………………………………
Z uwagi na fakt, iż nie posiadam szczegółowych danych dotyczących
mienia dłużnika, zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika ( art. 7971 

kpc) – wnoszę o
ustalenie majątku w trybie art. 761 kpc oraz art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i
egzekucji poprzez wystosowanie zapytań do:
a. urzędu skarbowego,
b. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
c. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d. ewidencji gruntów.
Wyegzekwowane należności proszę przekazywać na rachunek wierzyciela w banku:
……………………………………………………………………………………………….
………….
nr ……………………………………………………………..
………………………………………..*
lub przekazem pocztowym na wyżej wskazany adres wierzyciela*.
Oświadczenie: zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Komornika o każdej wpłacie
dokonanej bezpośrednio przez dłużnika po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji.
                                  
                                                  …………………………………………………
                                                                                                                      wierzyciel
Załącznik:
- tytuł wykonawczy
- ……………………………………………….
( *Niepotrzebne skreślić )


