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…………………………., dnia …………………….
Do
Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w ………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Wierzyciel: Jan Kowalski
Zam. ……………………………….
……………………………………….

Dłużnik:

Andrzej Nowak
Zam. ……………………………….
……………………………………….

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Korzystając z prawa wyboru Komornika w oparciu o przepis art. 8 ustawy o
komornikach sądowych i egzekucji oraz załączając tytuł wykonawczy: nakaz zapłaty w
postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w ………………………………………………
Wydział ………………………………………… z dnia ……………………………………………………. r. w
sprawie …………………….., opatrzony klauzulą wykonalności z dnia ………………………………….
wnoszę:
1. o wszczęcie egzekucji:
- z wpływów gotówkowych, wierzytelności i dochodów dłużnika poprzez ich
zajęcie do wysokości egzekwowanej kwoty,
- z ruchomości dłużnika, w tym ze środków transportu należących do dłużnika
poprzez ich zajęcie i sprzedaż w drodze licytacji,
- z wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika poprzez ich zajęcie do
wysokości egzekwowanej kwoty,
w celu wyegzekwowanie od dłużnika Andrzeja Nowaka na rzecz wierzyciela Jana
Kowalskiego:
- kwoty …………………………….. zł /słownie: ………………….. / wraz z ustawowymi odsetkami
w wysokości ustawowej od dnia ………………………. do dnia zapłaty tytułem należności
głównej,
- kwoty ……………………………… zł /słownie: ………………/ tytułem zwrotu kosztów procesu,
- kwoty …………………………….. zł /słownie: …………………………../ tytułem zwrotu kosztów
postępowania za nadanie klauzuli wykonalności,
2. o przeprowadzenie stosownych ustaleń w trybie art. 761 KPC celem ustalenia
majątku dłużnika objętego wnioskiem egzekucyjnym,
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3. o ustalenie oraz ściągnięcie wraz z egzekwowanym roszczeniem kosztów
postępowania egzekucyjnego według norm przepisanych, w tym kosztów
zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych,
4. o przekazanie wyegzekwowanej należności głównej wraz z odsetkami na
rachunek bankowy wierzyciela Jana Kowalskiego w Banku ……………………….:
………………………………………………………………………..

/-/ Jan Kowalski

W załączeniu:
1) tytuł wykonawczy.
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