
Skierniewice, dnia..................................

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Skierniewicach Anny Bartczak-Lisik

Wierzyciel..............................................................................................................................................

adres........................................................................................................................................................

konto.......................................................................................................................................................

telefon kontaktowy.................................................................................................................................

reprezentowany przez pełnomocnika.....................................................................................................

*(w sprawach o zapłatę z tytułu zaległego wynagrodzenia  )

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

właściwy miejscowo urząd skarbowy:……………………………………………………..………….

Dłużnik ..................................................................................................................................................

adres .......................................................................................................................................................

PESEL …........................... NIP ......................... REGON .........................KRS………….….………

Dowód osobisty ......................... Imiona rodziców, miejsce urodzenia …............................................

     
Załączając tytuł wykonawczy ................................................................................................................

z dnia ................ sygn. akt  .................. zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu …...................

wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi i wyegzekwowanie na rzecz wierzyciela 

następujących należności:

- kwota główna........................................................ zł;

- odsetki w wysokości ................................ % od dnia ............................... do dnia zapłaty;

- koszty procesu....................................................... zł;

- koszty zastępstwa procesowego............................ zł;

- koszty klauzuli......................................................  zł;

- koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.................................zł;

koszty poprzedniej egzekucji …............................zł



Wnoszę o przeprowadzenie egzekucji wg następujących sposobów:

(Jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać: wg ustaleń Komornika)

- z ruchomości …............................................................................................................................... 

- z wynagrodzenia za pracę …...........................................................................................................

- z rachunków bankowych …............................................................................................................

- z wierzytelności …..........................................................................................................................

- z praw majątkowych …...................................................................................................................

- z nieruchomości (położenie i nr KW) ….........................................................................................

Wyboru komornika wierzyciel dokonał na podstawie art.8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i
egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz.U. Nr 133/97 z dnia 29.10.2997poz.882 z późń. zm.)

Oświadczenie: zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Komornika o każdej wpłacie dokonanej
przez dłużnika bezpośrednio do rąk wierzyciela.

Oświadczam, że zostałem(am) pouczny(a) zgodnie z art.136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia  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.

 ...........................................................
(Czytelny podpis wierzyciela/pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że posiadam numer NIP_______________lub numer REGON _______________
Jednocześnie oświadczam iż:

 JESTEM  czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług
 NIE JESTEM czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług

...........................................................
 (Czytelny podpis wierzyciela/pełnomocnika)

ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Oświadczam,  że akceptuję otrzymywanie  faktur elektronicznych wystawianych przez Komornika
Sądowego przy Sądzie  Rejonowym w Skierniewicach  Annę  Bartczak-Lisik  za usługi  zlecone  i
zrealizowane w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. 
W  przypadku  zmiany  danych  zawartych  w  tym  dokumencie  zobowiązuję  się  do 
niezwłocznego przekazania aktualnych danych.
Adres e-mail ______________________________________________

...........................................................

 (Czytelny podpis wierzyciela/pełnomocnika)


