…………………………………………., dnia ……………………………..
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
Radomiu Michał Berliński
Kancelaria Komornicza nr IX w Radomiu
ul. Żeromskiego 65, 26-600 Radom

Wierzyciel:

…………………………………………………………
/imię, nazwisko / nazwa/

…………………………………………………………
/adres/

…………………………………………………………
/numer PESEL, NIP, REGON, KRS, numer telefonu, adres e-mail/

Dłużnik:

…………………………………………………………
/imię, nazwisko / nazwa/

…………………………………………………………
/adres/

…………………………………………………………
/ numer telefonu, adres e-mail/

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

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
W oparciu o załączony tytuł wykonawczy: wyrok / nakaz zapłaty / protokół ugody
/ postanowienie* Sądu ….……………….……………. w …………………………………… sygn.
akt ……………………..…….. z dnia ………….………………..r., zaopatrzony w klauzulę
wykonalności z dnia ……………...................................... i wnoszę o wszczęcie
egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:
1. należności głównej …………………..…………..……… zł;
2. odsetek zgodnie z tytułem wykonawczym / odsetek od dnia ……….………… do
dnia …….……..…..…..*
3. kosztów procesu …………………………………. zł;
4. kosztów zastępstwa w procesie …………………… zł
5. kosztów klauzuli ……..……………… zł;
6. kosztów zastępstwa w egzekucji …………………..… zł;
7. inne ……………………………………………………………………………………………..…………;

8. inne ……………………………………………………………………………………………..…………;
9. kosztów egzekucyjnych wg norm przepisanych.
Egzekucję o świadczenie pieniężne proszę prowadzić zgodnie z treścią art. 799
kpc ze wszystkich dopuszczalnych sposobów. Z wyłączeniem sposobu egzekucji:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie wskazuję majątek dłużnika i wnoszę o jego zajęcie:
……………………………………………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Wyegzekwowane kwoty proszę przekazywać na konto wierzyciela:
.……………..…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach
sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771) wybieram Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w
Radomiu Michała Berlińskiego do prowadzania niniejszego postępowania egzekucyjnego.
Wierzyciel zleca komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika jeżeli w drodze czynności
przewidzianych w art. 801 §1 pkt 1 kpc nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na
zaspokojenie dochodzonego świadczenia.
Wyrażam zgodę na przeznaczenie uiszczonej przeze mnie zaliczki na pokrycie innych
wydatków niż te, na które została ona uiszczona.
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika
Sądowego w przypadku otrzymania bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem
zadłużenia.

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

Załączniki:
- tytuł wykonawczy w oryginale
- ……………………………………..………………….
- …………………………………….…..……………….
*-niepotrzebne skreślić

