
UWAGA
WYPEŁNIĆ 
CZYTELNIE

…...........................................................…..................dnia __ __. __ __. __ __ __ __r.
                                    miejscowość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Lublin-Zachód w Lublinie

Jacek Gabryś

WNIOSEK
o dokonanie doręczenia 

w trybie art. 3 ust 4 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych

WNIOSKODAWCA:

imię ......................................................................................... nazwisko.........................................................................................................................

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ lub NIP/REGON.....................................................................

adres: kod pocztowy, __ __ - __ __ __ miejscowość ...................................................................................................................................

ulica…................................................................................................................................................ numer domu _____ numer lokalu ____,
rachunek bankowy (na który należy przesłać ewentualne zwroty środków): 

__ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __ 

tel.  ….......................................................................................................................................................................................................................................

ADRESAT: 
imię ......................................................................................... nazwisko.........................................................................................................................

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ lub NIP/REGON.....................................................................

adres dokonania doręczenia wskazany przez sąd: 
kod pocztowy, __ __ - __ __ __ miejscowość ...................................................................................................................................

ulica…................................................................................................................................................ numer domu _____ numer lokalu ____,

W załączeniu składam:
1) zarządzenie Sądu…..........................................................................................................................
z dnia _ _. _ _. _ _ _ _r.,  sygnatura akt ..........…............................................. 
2)  korespondencję (w zamkniętej kopercie)
oraz
1. □ wnoszę  o  dokonanie  doręczenia  przedmiotowej  korespondencji  do  wyżej  wskazanego 

adresata;
2. □ w  przypadku  ustalenia,  iż  adresat  nie  zamieszkuje  pod  wskazanym  przez  sąd  adresem) 

i zwrotu  pisma  w  trybie  art.  3b  ustawy  o  komornikach sądowych  wnoszę  o  podjęcie 
czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

….................................................................................................................................
                                                                                                            czytelny  podpis 

VERTE



Informacje:

Na koszty doręczenia składają się:
1) opłaty stałe (określone w art. 41 ustawy o kosztach komorniczych):

a) 60,00zł - od wniosku o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism,
b) 40,00zł - od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu 

zamieszkania adresata,
2) wydatki gotówkowe, których wysokość jest zależna od przebiegu doręczenia.

Wnioski o doręczenie można składać:
1) osobiście w kancelarii komornika
2) za pośrednictwem operatora pocztowego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś
Kancelaria Komornicza nr V w Lublinie
20-023 Lublin, ul. Chopina 14
tel. 81 534 72 33
rachunek:  15 10203147 0000 8002 0081 0606


