
Komornik Sądowy przy                               ….….……., dnia …......................... r. 

Sądzie Rejonowym w Elblągu 

Stanisław Kocemba 

Kancelaria Komornicza w Elblągu 

ul. Hetmańska 28/3, II piętro 
 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI 
 

Wierzyciel(ka): 

 
(nazwisko i imię / nazwa *): ......................................................................................................................................... 

(reprezentowany(a) przez): ………………………………………………………………………............................... 

(PESEL / REGON / NIP): ............................................................................................................................................ 

(zamieszkały(a) / z siedzibą / adres do doręczeń *): ………………………………………………............................ 

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

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

 

nazwa banku i nr konta bankowego wierzyciela, na które należy przekazywać wyegzekwowane 

należności: .................................................................................................................................................................... 

Dłużnik(czka): 

 
(nazwisko i imię / nazwa *): ......................................................................................................................................... 

(PESEL / REGON / NIP): ............................................................................................................................................ 

(zamieszkały(a) / z siedzibą / adres do doręczeń *): ………………………………………………............................ 

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

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

 

NIP …......................................, (nr dowodu osobistego / numer KRS *) …................................................................ 

Urodzony(a) …................................ w ..........................................., syn (córka) ......................................................... 

                                         (data)           (miejsce)                             (imię ojca i matki) 

Przedkładam tytuł wykonawczy w postaci ( np. wyrok, protokół, akt notarialny, postanowienie Sądu, nakaz 

zapłaty): ........................................................................................................................................................................ 

wydany przez: ……………………………………………………………………………………............................... 

z dnia ......................................., sygn. akt ............................................ 

 

Zgodnie z Art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1277.) 

wybieram do prowadzenia sprawy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisława Kocembę 
 

 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania: 

 
1. Należności głównej...................................................................... zł, 

2. z zasądzonymi odsetkami w wysokości (według tytułu wykonawczego) od dnia …………………….do dnia zapłaty, 

3. kosztów procesu............................................................................zł, 

4. kosztów klauzuli............................................................................zł, 

5. inne koszty.....................................................................................zł, 

6. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji. 

 



Zgodnie z treścią art. 799 § 1 zd. 1 kpc egzekucja prowadzona będzie według następujących 

sposobów: z wynagrodzenia za pracę, z wierzytelności rachunku bankowego, z ruchomości, z innych 

wierzytelności, z innych praw majątkowych. 

 
Zgodnie z treścią art. 799 § 1 zd. 3 kpc wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposoby 

egzekucji (ograniczenie egzekucji do wskazanych przez wierzyciela sposobów)**:  

………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Informacja o składnikach majątku dłużnika: 
 

1. ruchomości (wg ustaleń komornika w ramach zlecenia poszukiwania majątku / w postaci *): 

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

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

2. wierzytelności (wg ustaleń komornika w ramach zlecenia poszukiwania majątku / w postaci *): 

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

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

(rodzaj wierzytelności, wskazać imię i nazwisko bądź nazwę podmiotu trzeciodłużnika oraz adres) 

3. wierzytelności rachunku bankowego (wg ustaleń komornika w ramach zlecenia poszukiwania majątku / w 

banku *): 

.............................................................………………………………………………………………... 
(nazwa banku / nr rachunku) 

4. wynagrodzenie za pracę (wg ustaleń komornika w ramach zlecenia poszukiwania majątku / u pracodawcy *): 

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

.............................................................………………………………………………………………... 
(nazwa i adres pracodawcy) 

Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. 

Zgodnie z treścią art. 799 § 1 zd. 2 kpc egzekucję należy skierować do nieruchomości:  

(wg ustaleń komornika w ramach zlecenia poszukiwania majątku / z nieruchomości *): 

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

.............................................................………………………………………………………………... 
(adres nieruchomości / numer KW / rodzaj prawa rzeczowego, wielkość udziału / numer działki / adres spółdzielni mieszkaniowej) 

 

W przypadku gdy wierzyciel nie zna składników majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja, może 

zlecić komornikowi poszukiwanie majątku za wynagrodzeniem. W trybie art. 8012 kpc zlecam / nie zlecam 

komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika*. 

 

Inne dane dotyczące dłużnika (czy: dłużnik(czka) prowadzi działalność gospodarczą, jest osobą bezrobotną 

lub pobierającą świadczenia emerytalno-rentowe, przebywa w Zakładzie Karnym, przebywa poza granicami 

kraju): .............................................................…………………………………………………………

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

Wierzyciel  zgodnie  art.8  ust.5  ww.  ustawy  ma  prawo wyboru  komornika  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  z wyjątkiem  

spraw  o  egzekucję  z  nieruchomości  oraz  spraw,  w  których  przepisy  o  egzekucji  z  nieruchomości  stosuje  się odpowiednio. 

*niewłaściwe skreślić  

** pozostawić puste pole, gdy wierzyciel nie chce ograniczać egzekucji do wybranych sposobów  

                   (podpis wierzyciela) 


