
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach            Gliwice, dnia …………………………………………. 

Maciej Batorski 
Kancelaria Komornicza w Gliwicach 
44-100 Gliwice, ul.Zawiszy Czarnego 20 
Tel.: 512 108 500 
         

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 

Wierzyciel (ka) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                        (nazwisko i imię lub nazwa podmiotu gospodarczego, identyfikator – PESEL lub NIP, ew. tel. Kontaktowy) 
 
Zamieszkały (a) / z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                 (dokładny adres zamieszkania / siedziba: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / mieszkania) 
 
Dłużnik (czka) ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                (nazwisko i imię lub nazwa podmiotu gospodarczego) 
 
Zamieszkały (a) / z siedzibą ………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                               (dokładny adres zamieszkania / siedziba: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / mieszkania) 
 
Adres dodatkowy …………………………..…..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                 (adres czasowego pobytu, miejsca wykonywania działalności gospodarczej, itp.) 
 
 

PESEL ……………………….………………………..…...………  NIP …………………………..………….………..…..……… 
 

REGON ……………………………………………....…..………   KRS ………………………………..…………………..……… 
 
 
Przedkładając: wyrok, wyrok zaoczny, protokół ugody, nakaz zapłaty, postanowienie* Sądu, referendarza                                              
sądowego*, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji* 
 
W ……………………………………………………….. z dnia ……………………………………………… o sygn.: ………………………………………………. 
 
Stanowiący tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną w dniu …………………………………………………… 
 
Wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko ww. dłużnikowi celem wyegzekwowania należności: 
 

1. Należność główna w kwocie ………………………………………………………………………………………………………………………… zł 
z zasądzonymi odsetkami od dnia …………………………………………… / jak w tytule wykonawczym /* do dnia zapłaty 
 

2. Kosztów procesu w kwocie …………..……………………………………………………………………………………………………………… zł 
 

3. Kosztów klauzuli wykonalności w kwocie ……………………………………………………………………………………………………… zł 
 

4. Kosztów postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji. 
 

5. Innych należności ……………………………………………………………………………………………………………………………..………….. zł 
(podać rodzaj należności i kwotę, w razie braku innych dochodzonych należności – przekreślić) 
 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
Podpis wierzyciela (ki) 



 

W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie egzekucji z:** 

 

1. Ruchomości …………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
                                                                                            (wymienić dokładnie ruchomości wraz z miejscem ich położenia) 

 

2. Wynagrodzenia za pracę ………..……………………………………………………………………………………………….................... 
                                                                                              (wskazać nazwę oraz dokładny adres pracodawcy) 

 

3. Rachunku bankowego  …………………………………………………………………………………………………………….................... 
                                                           (podać nazwę banku, ewentualnie znany nr rachunku bankowego w formacie IBAN) 

 

4. Wierzytelności lub praw majątkowych ……………………………………………………………………………………………………… 
(wymienić przysługujące dłużnikowi wierzytelności lub inne prawa np.                 

z umów o dzieło, zlecenia, najmu, papierów wartościowych) 

 

5. Nieruchomości ……………………………………………………………………………………………………………………….................... 
(wskazać nr Księgi Wieczystej bądź zbioru dokumentów, dokładne miejsce położenia nieruchomości,        

ewentualnych uczestników postępowania wraz z adresami) 

 

6. Wnoszę o przeprowadzenie ustaleń w trybie art. 801 kpc i art. 761 kpc oraz poszukiwanie majątku dłużnika 

na podstawie art. 797 [1] kpc – TAK / NIE * 

 

Wskazuję dodatkowe informacje o dłużniku***, mogące usprawnić postępowanie egzekucyjne (w szczególności: 

pojazdy mechaniczne, których dłużnik jest właścicielem z oznaczeniem marki i nr rejestracyjnych, inne wartościowe 

ruchomości, kontrahenci dłużnika, miejsca wykonywania działalności gospodarczej) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Wnoszę o przekazywanie wyegzekwowanych kwot przelewem na wskazany rachunek bankowy / przekazem na adres:* 

 

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

 

W załączeniu do niniejszego wniosku przedkładam tytuł wykonawczy w oryginale: 

 

Oświadczam, że dokonuję wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29.08.1997r                           

o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2006r Nr 167, poz. 1191 ze zm.) 

 

Oświadczam, że zostałem (am) pouczony (a), zgodnie z art. 136 kpc, o obowiązku zawiadamiania o każdej zmianie 

miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby 

pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.  
 

 

…………………………………………………………………………………… 

Podpis wierzyciela (ki) 
* - niepotrzebne skreślić 

** - należy wskazać dokładnie oznaczone składniki majątku dłużnika- w razie braku wiedzy na ten temat należy w pkt. „NIE” 

*** - jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać „NIE WIEM” 


