
…………………………………………………                 ………………..…….., dnia …...…….……. 

 

………………………………………………… 

                 (imię, nazwisko i adres osoby składającej) 
 

Telefon kontaktowy…………………………… 

 

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym 

w Iławie Jacek Kołaczkowski 

Kancelaria Komornicza przy ulicy 

 Mikołaja Kopernika 4C/8A, 14-202 Iława 
 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO (KM) 

 
Wierzyciel(ka):.................................................................................................................…………................. 

(nazwisko i imię) 
 

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

 
Zamieszkały(a)........................................................................................................................……..........……... 

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

 

Numer rachunku bankowego oraz nazwa Banku wierzyciela, na który należy przekazywać wyegzekwowane w toku 

postępowania należności: 
 

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

 

Dłużnik(czka).......................................................................................................................................................  
                                     (nazwisko i imię, nazwa firma) 
 
PESEL...........………….............KRS:................................., NIP:................................, REGON:......................,                                                        
 
Zamieszkały(a).....................…………................................................................................................................ 

 (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 
 
Urodzony(a)..……...…….........w................…...................syn(córka).................................................................. 
                                            (data i miejsce)                                                                   (imię ojca i matki) 
   

 

 Niniejszym przedkładam tytuł zabezpieczenia*/wykonawczy* w postaci: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko ww. dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania: 



 

 Pretensji głównej...................................................................zł, z zasądzonymi odsetkami  

 

  w  wysokości ( według wyroku) ...…..........................od ..…..............… do dnia zapłaty, 

 

 Kosztów procesu...........................................................................................……...........zł, 

 

 Kosztów klauzuli..........................................................................................……............zł, 

 

 .......................................................…………………………………...........……............zł, 

 

 Kosztów egzekucyjnych , które powstaną w toku postępowania. 

 

 

Wnoszę o skierowanie egzekucji do: 

 

1) wynagrodzenia za pracę / świadczenia emerytalno – rentowego 

    (dokładny adres i nazwa zakładu pracy)  
a) ……………………………………………………………………………………………………………

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

b)  wg ustaleń Komornika. 

 

2) ruchomości:  

     a)  w miejscu zamieszkania .............................................................................................................................       

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

     b)  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ................................................................................... 

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

c)  wg ustaleń Komornika. 

 

3) rachunków bankowych:   
 (wskazać nazwę banku, adres, nr konta) 
a)  .................................................................................................................................................................... 

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

b)  wg ustaleń Komornika. 

 

4) innych wierzytelności:  
( wskazać wierzytelności poprzez podanie dokładnej nazwy zobowiązanego wraz z adresem oraz tytułem zobowiązania) 

a )  ...................................................................................................................................................................   

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

b) wg ustaleń Komornika. 

 

5) innych praw majątkowych:……………………………….……………………………………………….. 

 

6) nieruchomości:   

położonej w ...........................................................................przy ul. ............................................................. 

nr domu ....................... nr lokalu ............. zapisanej w księdze wieczystej .........................................…..… 

7)  ………………………………………………...…………………………………………………………….. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika zgodnie z art. 8012  k.p.c.. 

 

Wierzyciel oświadcza, że korzysta z prawa wyboru komornika, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (DZ.U. Z 2006r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.). 

 

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


	Zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika zgodnie z art. 8012  k.p.c..

