
………………………….., dnia ………….….…………….. 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 

Anna Bugaj_Bek 

Kancelaria komornicza nr XXV w Szczecinie 

Ul. Duńskiej 15 I A    

71-795   Szczecin 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 

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

(imię i nazwisko/nazwa) 
 

Adres ........................................................................................................................................................ 
 

......................................................................................, numer telefonu ................................................. 
            (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto)  
 

NIP: ................................ REGON: ................................. PESEL: ....................................... 
 

 

Dłużnik ..................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa) 

 

Adres ........................................................................................................................................................ 
  
................................................................................................................................................................... 

(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) 
 

NIP: ................................ REGON: ................................. PESEL: ....................................... 
 

data urodzenia ......................................... imiona rodziców ..................................................................... 
 

 

Przedkładając tytuł wykonawczy - ............................................................................................................ 
  
...................................................................................................................................................................  

(dokładna nazwa tytułu wykonawczego) 
 

z dnia ........................................................... sygn. Akt............................................................................. 
 

wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi i wyegzekwowanie na rzecz wierzyciela następujących 

należności:  

 

1. należności głównej .........................................................................................................................zł;  
 

2. odsetek w wysokości ................... % od dnia ............................... do dnia zapłaty;  
 

3. kosztów procesu ............................................................................. .................zł; 
 

4. kosztów zastępstwa procesowego ..................................................................zł;  
 

5. kosztów klauzuli ..........................................zł;  
 

6. pozostałych kosztów wierzyciela .....................................................................zł; 
 

7. kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym;  
 



8. kosztów egzekucyjnych. 
 

 

Egzekucję proszę skierować do:  
 

 wynagrodzenia za pracę ............................................................................ ........................................ 
         (należy podać nazwę i adres pracodawcy) 

 

 rachunków bankowych ......................................................................................................... .............. 
            (należy podać nazwę banku i numer rachunku bankowego) 

 

 ruchomości .................................................................................................................. ....................... 
  

..................................................................................................................................................................... 
(należy wymienić ruchomości i miejsce ich położenia) 

 

 wierzytelności .................................................................................... ................................................. 
 

............................................................................................................................. ........................................ 
(należy wymienić przysługujące wierzytelności oraz wskazać podmiot od którego przysługują) 

 

 nieruchomości ............................................................................................................... ..................... 
 

..................................................................................................................................................................... 
(należy wymienić adres nieruchomości dłużnika wraz z podaniem numeru księgi wieczystej) 

 

 

Ponadto wnoszę o wszczęcie egzekucji z ustalonych w trakcie postępowania ruchomości, wynagrodzenia, 

świadczeń emerytalno – rentowych, rachunku bankowego, innych wierzytelności i praw majątkowych dłużnika.  

 
Inne wnioski/informacje o dłużniku 

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

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

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

Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 Kpc komornik nie jest w stanie ustalić majątku 

pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia, wierzyciel rezygnuje z wysłuchania w sposób 

przewidziany w art. 827 § 1 Kpc i zleca komornikowi poszukiwanie majątku.  

 
Wyegzekwowane kwoty z punktu ...................... proszę przekazać na konto/adres wierzyciela: 

....................................................…  .............. proszę przekazać na konto pełnomocnika wierzyciela: 

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

Jednocześnie oświadczam, że wyboru Komornika wierzyciel dokonał na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 

2018r. o komornikach sądowych. 

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

podpis wierzyciela 


