Miejscowość, dnia___________________________
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie
Kamil Paweł Szmidt
Kancelaria Komornicza nr XXI w Warszawie
03-203 Warszawa, ul. Bazyliańska 20 lok. 7

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH
Wierzyciel _________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
zamieszkały_________________________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Telefon kontaktowy_________________________________ adres e-mail ______________________________

Dłużnik ____________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
zamieszkały_________________________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
PESEL/KRS ____________________________ , NIP _______________________________,
Dowód Osobisty / Regon _______________________

Oznaczenie załączonego tytułu wykonawczego
Przedkładam wyrok, nakaz zapłaty, protokół ugody, postanowienie Sądu _______________________________
___________________________________________________________________________________________
z dnia __________________________ sygnatura akt _______________________________________________
zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia_______________________________________________________

wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi, w celu wyegzekwowania:
1. Należności głównej ______________________________ zł. z zasądzonymi odsetkami – oznaczonymi w tytule
wykonawczym - od _____________________________________ do dnia zapłaty;
2. Kosztów procesu _____________________________ zł;
3. Kosztów klauzuli ______________________________ zł;
4. _____________________________________________
5. Kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji;
6. Przyznanie i wyegzekwowanie kosztów zastępstwa procesowego w egzekucji.
Jednocześnie wierzyciel oświadcza, iż posiada następujące informacje o majątku dłużnika:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(należy wskazać konkretnie oznaczone składniki majątku dłużnika m. in. miejsce pracy, ruchomości,
wierzytelności, nieruchomości, rachunki bankowe – o ile wierzyciel posiada wiedzę w tym zakresie)
Wierzyciel wnosi o dokonanie zapytań w trybie art. 761 § 1 1 Kodeksu postępowania cywilnego do:


systemu OGNIVO celem ustalenia rachunków bankowych dłużnika;



Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia czy dłużnik jest zgłoszony do ubezpieczeń bądź czy
pobiera zasiłki, rentę lub emeryturę;



właściwego urzędu skarbowego – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób
prawnych celem ustalenia wierzytelności przysługujących dłużnikowi;



Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców celem ustalenia czy dłużnik jest właścicielem pojazdów
mechanicznych;



Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych celem ustalenia czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości.

oraz wnosi o dokonanie zajęcia ustalonego w powyższym trybie majątku dłużnika.

Wierzyciel dokonuje wyboru komornika Kamila Pawła Szmidta na podstawie art. 10.1 ustawy o komornikach
sądowych.
Wierzyciel wnosi o poszukiwanie majątku dłużnika na podstawie art. 801 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wnoszę o przekazywanie wyegzekwowanych świadczeń na rachunek bankowy wierzyciela:
________________________________________________________________________________________

_____________________
(podpis wierzyciela)

Załączniki:

