
Oświęcim,  dnia ................................................................r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu 
Dariusz Szydłowski
Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Pl. Tadeusza Kościuszki 14, 32-600 Oświęcim

WNIOSEK EGZEKUCYJNY - KM

Oświęcim, dnia ................................................................r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Dariusz Szydłowski
Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
ul. Wł. Jagiełły 32, 32-600 Oświęcim

Dane   wierzyciela  :
Nazwa/Nazwisko   i   imię  : ..................................................................................................................................................

Dokładny adres: ...............................................................................................................................................................

.......................................................................... ..........................tel. ...............................................................................

konto bankowe: ................................................................................................................................................................

PESEL: ......................................................................NIP: ..............................................................................................

właściwy Urząd Skarbowy: ..............................................................................................................................................

Dane     dłużnika  :
Nazwa/Nazwisko i imię: ...................................................................................................................................................

Dokładny adres: ................................................................................................................................................................

PESEL: ........................................... data.ur: ........................................ tel. .....................................................................

NIP: .......................................................................... REGON: .......................................................................................

Przedkładam: tytul wykonawczy: .....................................................................................................................................

sygnatura akt ................................................................... z dnia ............./ .............../ ............................... r.

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

1. pretensji głównej ................................................................ zł

z odsetkami od dnia ............./............./..................r.

2. kosztów procesu/klauzuli .......................................... zł.

3. kosztów egzekucyjnych powstałych w toku egzekucji.

oraz: .....................................................................................................................................................................................................

Proszę     o wszczęcie   czynności   w   zakresie egzekucji   z  :

- Ruchomości znajdujących się w: ...................................................................................................................................

- Wynagrodzenia/ Emerytury/Renty: ...............................................................................................................................

- Konta bankowego: .........................................................................................................................................................

- Wierzytelności: ..............................................................................................................................................................

- Nieruchomości: ...............................................................................................................................................................

- Zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika na podst. art. 7971 kpc - tak/nie.................................................

(w wypadku gdy wierzyciel nie zna składników majątku lub obawia się, że znany przez niego majątek może być niewystraczający na pokrycie całości zobowiązania, może 

zlecić poszukiwanie majątku dłużnika. Za poszukiwanie pobierana jest opłata w wysokości 56,45 zł, wg norm przepisanych).

Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o otrzymaniu bezpośrednio od
dłużnika wpłat tytułem zadłużenia oraz do informowania o każdej zmianie miejsca zamieszkania. Zaniedbanie tego
obowiązku, skutkować będzie pozostawieniem pima w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 136§2 kpc w zw.
z art. 13§2 kpc).
Jednocześnie oświadczam, iż wybór komornika został dokonany na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr. 133, poz. 882 z późn. zm.)

/czytelny podpis wierzyciela/...........................................................................


