
UWAGA
WYPEŁNIĆ    CZYTELNIE …...........................................................…..................dnia _ _. _ _. _ _ _ _r.

                           miejscowość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Lublin-Zachód w Lublinie
Jacek Gabryś

WNIOSEK   

o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego 

WIERZYCIEL:
imię ......................................................................................... nazwisko ....... ..................................................................................................................... 

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, tel.  __ __ __ __ __ __ __ __ __…........................................

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

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

nr rachunku bankowego, na który należy przekazywać wyegzekwowane kwoty:

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

DŁUŻNIK: 
imię ......................................................................................... nazwisko ....... ..................................................................................................................... 

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, tel.  __ __ __ __ __ __ __ __ __…........................................

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

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

wypełnić jeżeli wierzyciel posiada inne dane identyfikujące dłużnika: (np. imiona rodziców …........................................................, 

nr dowodu osobistego __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, nr NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 

nr REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, KRS …..............................................................................................................

działalność gospodarcza (nazwa, adres) .......................................................................................................................................................................

Jako wierzyciel,  w trybie  art.  796 k.p.c.,  wnoszę  o  przeprowadzenie  egzekucji  na  podstawie

dołączonego do wniosku tytułu wykonawczego stanowiącego (podkreślić właściwy): wyrok, protokół

ugodę, postanowienie, nakaz zapłaty, inne  Sądu ..................................................................................................................................

w ..........….....….................................... z dnia _ _. _ _. _ _ _ _r.  sygnatura akt ..........….............................................…..............

Oświadczam, że niniejszym korzystam z prawa wyboru komornika w trybie art. 10 ustawy z dnia

22 marca 2018 r. o komornikach sądowych /uoks/ (Dz.U.2018.771).



Wskazuję świadczenie, które ma być spełnione:
1. należność główna __ __ __ __ __ __ __ __, __ __ zł,

wraz z zasądzonymi odsetkami: od dnia  _ _. _ _. _ _ _ _r. do dnia zapłaty;
2. koszty procesu __ __ __ __ __, __ __ zł;
3. koszty klauzuli __ __ __ __ __, __ __ zł;
4. koszty postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji;

5. ............................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższym pouczeniem: 
Wniosek  o  wszczęcie  egzekucji  lub  żądanie  przeprowadzenia  egzekucji  z  urzędu  umożliwia  prowadzenie
egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów,  z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.  Wierzyciel
może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji.  Skierowanie egzekucji do nieruchomości
dłużnika  jest  możliwe  tylko  na  wniosek  wierzyciela.  We  wniosku  o  wszczęcie  egzekucji  z  nieruchomości
konieczne jest wskazanie konkretnej nieruchomości dłużnika. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika
działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. (art. 799, 921, 923 k.p.c.)

NALEŻY ZAZNACZYĆ PKT 1  LUB  PKT 2  LUB  PKT 3

1. □ Informuję, że nie znam żadnych składników majątkowych dłużnika 
(komornik podejmie czynności, w celu ustalenia składników majątkowych);

2. □ Wnoszę o wszczęcie  egzekucji  wyłącznie ze wskazanych poniżej  składników majątkowych
dłużnika (komornik zajmie wyłącznie wskazany poniżej majątek dłużnika);

3. □ Wnoszę o wszczęcie egzekucji ze wskazanych poniżej składników majątkowych dłużnika oraz
innych składników majątkowych dłużnika, które nie są mi znane (komornik zajmie wskazany
poniżej majątek oraz podejmie czynności, w celu ustalenia innych składników majątkowych);

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z niżej wymienionych składników majątkowych dłużnika:

□ wynagrodzenia dłużnika, którego pracodawcą jest: (imię i nazwisko/ nazwa, adres) 

…......................................................................................................................................................................................................................

dłużnik jest zatrudniony na podstawie (zakreślić właściwe): 1. umowy o pracę, 2. innej umowy, 3. nie wiem

□ rachunek/i bankowy/e w banku/ach:  .....................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................................................................

□ wierzytelności należne dłużnikowi od (imię i nazwisko/ nazwa, adres): 

…...........................................................................................................................................................................................................................

z tytułu ….......................................................................................................................................................................................................

□ praw majątkowych: ..............................................................................................................................................................................

□ ruchomości: (należy wymienić znane ruchomości np. pojazdy): .........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

znajdujących się pod adresem:......................................................................................................................................................

□ nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw Nr: LU1I/ __ __ __ __ __ __ __ __ / __

….................................................................................................................................

                                                                                                            czytelny  podpis 


