
        
       Miejscowość _____________________dnia ______________

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach  

Michał Zarzycki
Kancelaria Komornicza w Siedlcach       

                                                                        ul. Bohaterów Getta 4/4, 08-110 Siedlce 

WNIOSEK  EGZEKUCYJNY (Km)

           Wierzyciel: ___________________________________________
                                                                                                                                  (nazwisko i imię)

___________________________________________
     (miejscowość, ulica, nr domu)

___________________________________________
                                             (kod pocztowy, poczta)

 

               Dłużnik: ___________________________________________
(nazwisko i imię)

___________________________________________
(miejscowość, ulica, nr domu)

___________________________________________
(kod pocztowy, poczta)

__________________________________________
(PESEL, data ur., dowód osobisty)

___________________________________________
(NIP, REGON)

Niniejszym przedkładam tytuł wykonawczy*  : _____________________________________________________

Sądu_________________________ w ____________________________________________________________

z dnia ________________ sygn. akt  __________________________ i  wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko

w/w dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

1. należności głównej w kwocie ________________ zł z zasądzonymi odsetkami jak w tytule wykonawczym

2. kosztów procesu  w kwocie _________________  zł

3. kosztów klauzuli w kwocie  _________________ zł

4.  ________________________________________ zł

5. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji i wnoszę o przeprowadzenie egzekucji z wszelkich 

składników majątku dłużnika. 

Oświadczam, że:

 1 znane mi są następujące składniki majątku dłużnika: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1 nie są mi znane składniki majątku dłużnika. W przypadku nie złożenia wykazu majątku przez dłużnika zlecam

komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 801 (2) Kpc. 

* wpisać jaki: nakaz zapłaty/wyrok/postanowienie/protokół/elektroniczny nakaz zapłaty/ugoda/akt notarialny/bankowy tytuł egzekucyjny 
**  opłata za przekaz pocztowy wynosi 1% od kwoty przekazywanej plus opłata stała 5,30 zł



Wnoszę o przeprowadzenie następujących czynności: 

1  skierowanie  zapytania  do  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  -  w  celu  ustalenia  płatnika  składek  na

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dłużnika oraz rachunku bankowego, z którego opłacane są składki, 

1 skierowanie  zapytania  do  Urzędu Skarbowego  -  celem ustalenia  m.in.  czy dłużnik  prowadzi  działalność

gospodarczą, odnotowanych adresów i rachunków bankowych, wierzytelności o zwrot nadpłaconych podatków,

1 skierowanie elektronicznego zapytania w ramach systemu OGNIVO - w celu ustalenia rachunków bankowych

dłużnika, 

1 skierowanie zapytania do Wydziału Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego - celem ustalenia czy dłużnik

jest właścicielem, współwłaścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości, 

1 skierowanie zapytania do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - w celu ustalenia czy dłużnik jest

właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdów mechanicznych, 

1 przeprowadzenie czynności w miejscu zamieszkania bądź siedziby dłużnika - celem ustalenia składników

majątkowych dłużnika, 

1 inne: ____________________________________________________________________________________

Wyegzekwowane należności proszę przekazywać: 

1 na konto bankowe: _________________________________________________________________________
(nazwa i numer)

1 przekazem pocztowym **  na adres: ___________________________________________________________

Do wniosku załączam:

1 w/w tytuł wykonawczy (oryginał opatrzony klauzulą wykonalności)

1 pełnomocnictwo/upoważnienie

1 inne: ____________________________________________________________________________________

1. Oświadczam, że dokonałem(am) wyboru Komornika zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

o Komornikach sądowych i egzekucji.

2. Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(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. 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie komornika o wpłatach, które dłużnik dokona

dobrowolnie na mój adres po dacie złożenia niniejszego wniosku egzekucyjnego. 

                                                                                  __________________________________________________
      (czytelny podpis wierzyciela)

* wpisać jaki: nakaz zapłaty/wyrok/postanowienie/protokół/elektroniczny nakaz zapłaty/ugoda/akt notarialny/bankowy tytuł egzekucyjny 
**  opłata za przekaz pocztowy wynosi 1% od kwoty przekazywanej plus opłata stała 5,30 zł


