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www.komornik-musialska.pl

...........…....................................................... 
(miejscowość, data) 

 

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy 
Kancelaria Komornicza nr IV w Trzebnicy 
Anna Musialska  

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI 
 

Wierzyciel(ka): …............................................................................................................................... 
                                                                                                                    (imię i nazwisko/ nazwa) 

zamieszkały(ła): .....…......................................................................................................................... 

….............…........................................................................................................................................ 
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu ) 

nr tel.: …........................................................................ 

 

reprezentowany przez: …................................................................................................................... 
                                                                                                                          (imię i nazwisko/ nazwa) 
….............…........................................................................................................................................ 

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu ) 
nr tel.: …........................................................................ 

 

Dłużnik(czka): ….…................…....................................................................................................... 

zamieszkały(ła): .....…......................................................................................................................... 

….............…........................................................................................................................................ 
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu ) 

 

PESEL: …............................................ NR DOWODU: …............................... 

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

imiona rodziców: …........................................................................................... 

adres do korespondencji: …............................................................................. 

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

 

Przedkładam nakaz zapłaty, wyrok, protokół, postanowienie Sądu: 
.......................................................................................................................... 

w …............................... z dnia …........................... sygnatura akt ….............. 

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania: 
1.  należności głównej ….................................. zł. 

     wraz z zasądzonymi odsetkami od dnia …...................... do dnia zapłaty. 

2.  kosztów procesu ….................................. zł. 

3.  kosztów klauzuli ….................................. zł. 
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4.  kosztów zastępstwa w procesie ….................................. zł. 

5.  kosztów postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji 

6.  inne …........................................................ 

 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi, z następujących składników majątku: 
 nieruchomości dłużnika TAK/NIE* 

 o nr KW ….......................................................................................................... 

 położonej w ….................................................................................................... 

 ruchomości dłużnika TAK/NIE* 

 znajdujących się w:…......................................................................................... 

 wynagrodzenia dłużnika TAK/NIE * 

 zatrudnionego w: ….............................................................................................. 

 rachunku bankowego dłużnika TAK/NIE* 

 nr …...................................................................................................................... 

 wierzytelności dłużnika TAK/NIE* 

 przysługujących od: …........................................................................................... 

 innych składników majątku dłużnika TAK/NIE* 

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

 

Wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 Ustawy o komornikach sądowych  

i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Zgodnie z art. 797 (1) kpc i art. 53 a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 

wnoszę o poszukiwanie majątku Dłużnika zgodnie z wnioskiem wierzyciela. 

 

Dodatkowo wnoszę o ...................................................................................................................... 

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

Wyegzekwowane należności proszę przekazać na rachunek bankowy: 
…......................................................................................................................................................... 

 
 

 

…........................................... 
(podpis wierzyciela) 

Załączniki: 
• tytuł wykonawczy* 
• KRS wierzyciela* 
• pełnomocnictwo* 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


