
Sosnowiec, dnia ………………………….. 
data 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu 

Katarzyna Huras Kancelaria Komornicza nr VI w Sosnowcu 

ul. Modrzejowska 45 

41-200 Sosnowiec 

 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 

 

Wierzyciel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                   imię i nazwisko lub nazwa 

zamieszkały/siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           adres, miejscowość, ulica, nr 

nr PESEL/NIP ………………………………………………………  nr tel. ………………………………………………………………………………………………………. 

nr rachunku bankowego wierzyciela ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                   Urząd Skarbowy właściwy wierzycielowi 

Dłużnik …………………………………………………………………………………… PESEL ……………………………….. NIP ………………………………….......… 

  nazwisko i imię 

urodzony ………………………………… w …………………………………. Imiona rodziców …………………………………………………………………………. 

  data   miejsce 

zamieszkały ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    adres, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr 

Przedkładam wyrok/protokół/postanowienie Sądu ……………………………………….….. w ………………………………… z dnia 

……………………… sygnatura akt …………………………………. i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko w/w dłużnikowi w celu 

wyegzekwowania: 

1. Należności głównej ………………………………… wraz z zasądzonymi odsetkami od dnia ……………………………. do dnia 

zapłaty 

2. Ograniczenia należności do kwoty ……………………. 

3. Kosztów postępowania sądowego ……………………………… 

4. Kosztów postępowania klauzulowego …………………………… 

5. Kosztów postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z: 

o Wynagrodzenia za pracę / świadczenia emerytalno-rentowego otrzymywanych z …………………………………………………. 

o Wierzytelności przysługujących dłużnikowi od ……………………………………………………………………………………………………….. 

o Rachunków bankowych należących do dłużnika znajdujących się w ……………………………………………………………………….. 

o Ruchomości dłużnika znajdujących się w miejscu zamieszkania 

o Nieruchomości dłużnika posiadających Księgę Wieczystą nr …………………………………… w …………………………………………. 

o Inne prawa majątkowe …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi i informacje, które mogą przyspieszyć egzekucję proszę wpisać na odwrotnej stronie wniosku. Zostałem/am pouczony/a o konieczności informowania komornika o wszelkich wpłatach 

otrzymanych bezpośrednio od dłużnika oraz o konieczność ograniczenia egzekucji o tę kwotę. Zgodnie z art. 136 kpc w związku z art. 13 §2 kpc strony i ich przedstawiciele mają obowiązek 

zawiadomić komornika o każdej zmianie adresu zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo procesowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wyrażam 

zgodę na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o kosztach komorniczych z dnia 28.02.2018, na przeznaczenie wpłaconej zaliczki na inny cel niż została ona uiszczona.  

 

………………………………………… 
podpis wierzyciela 



 


