
…............................................................ 
         (miejscowość, data) 

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej 

Sławomir Proczek 

ul. Nowary 1a/110, 

41-710 Ruda Śląska 

 

sygnatura akt KM........../.......... 

 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 
 

 

Wierzyciel 

..............................................................................................................................................(nazwisko i 

imię lub nazwa przedsiębiorstwa) 
 

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

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr lokalu) 

 

................................................................................................................................................................................................ 

(numer telefonu, adres poczty e-mail) 

 

nr konta wierzyciela  _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   
 

Dłużnik ............................................................................................................................................................................. .. 

(nazwisko i imię lub nazwa przedsiębiorstwa) 
 

urodzony ......................................... w ......................................... imię ojca ..................................................................... 

(data i miejsce) 

 

 

PESEL dłużnika ........................................REGON dłużnika ..........................NIP dłużnika...... ......................................... 

 

 

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

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr lokalu) 

 

 

 

Przedkładam tytuł wykonawczy Sądu ........................................................................................... .  (nazwa sądu) 

 

w .......................................... z dnia ......................................... sygnatura akt ................................................................... 

 

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko w/w dłużnikowi w celu wyegzekwowania: 

 

 

należności głównej ..................................... zł wraz z odsetkami od dnia ..................................................do dnia zapłaty 

 

należności głównej ..................................... zł wraz z odsetkami od dnia ........................................ ..........do dnia zapłaty 

 

kosztów klauzuli .......................................... zł, 

 

kosztów procesu .......................................... zł, 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

kosztów postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji. 



 

Wnoszę o prowadzenie egzekucji z: 

 

1. Wynagrodzenia za pracę/ świadczenia emerytalno-rentowego:……………………………………................... 

(nazwa i adres) 

 

2. Kont bankowych dłużnika:……………………………………………………………………………………....... 

(nazwy banków, numery rachunków) 

 

3.Wierzytelności dłużnika z tytułu nadpłaty podatku oraz ……………………………………………............... (podać 

jakie, wskazać imię i nazwisko bądź nazwę trzeciodłużnika oraz adres) 

 

4. Ruchomości dłużnika:…………………………………………………………................................................... 

(wymienić ruchomości, wskazać gdzie się znajdują) 

 

5. Nieruchomości:………………………………………………................................................................................ 

(wymienić nieruchomości, wskazać ich położenie - adres, nr KW) 

 

 

Jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać: wg ustaleń Komornika 

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji wybieram do prowadzenia sprawy Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomira Proczek. 

 

W razie nie złożenia wykazu majątku przez dłużnika, zgodnie z art. 801
2
 k.p.c. zlecam Komornikowi Sądowemu przy 

Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomirowi Proczek poszukiwanie majątku dłużnika. 
 

 

 

 

   ……………………………........ 

   (podpis wierzyciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenia dla osoby składającej wniosek: 

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Podałem(am) wszystkie znane mi informacje o dłużniku. 

2. Z chwilą złożenia wniosku powstają koszty egzekucyjne. Wiem, że w przypadku niecelowego wszczęcia przeze mnie 

egzekucji, to ja mam obowiązek pokryć te koszty. 

3. Zobowiązuję się do informowania komornika o każdej zmianie mojego adresu i numeru konta bankowego. 

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 kpc o obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie 

miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniechania tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby 

pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

4. Poinformuję komornika także o każdej wiadomej mi zmianie miejsca pobytu oraz miejsca pracy dłużnika.  

5. Mam obowiązek zgłosić na piśmie każdą otrzymaną od dłużnika kwotę pieniężną z podaniem daty wpłaty. 

 

 

   ……………………………........ 

   (podpis wierzyciela) 


