
miejscowość......................................dnia……………………………

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym 
w Gorzowie Wielkopolskim
Ryszard Król 
Kancelaria Komornicza nr 1
Gorzowie Wielkopolskim
ul. Warszawska 6/102
66-400 Gorzów Wielkopolski

WNIOSEK  O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
egzekucyjnego/zabezpieczającego*

WIERZYCIEL

imię i nazwisko ( nazwa): …………………………………...…………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………….

adres zamieszkania : ul. ……………..……………….………… nr domu ………………….. nr lokalu ………..

miejscowość: ………………………………….. poczta  ..................................
jeżeli wierzyciel jest osobą fizyczna należy wskazać: 
PESEL 

jeżeli wierzyciel jest osobą prawną należy wskazać identyfikatory: 
Regon ; NIP ; KRS 

DŁUŻNIK

imię i nazwisko ( nazwa): ………………………………………...……………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………………………….

adres zamieszkania : ul. ……………..…………………….…… nr domu ………………….. nr lokalu ………..

miejscowość: ………………………………….. poczta  ..................................
jeżeli wierzyciel jest osobą fizyczna należy wskazać: 
PESEL 

jeżeli dłużnik jest osobą prawną należy wskazać identyfikatory: 
Regon ; NIP ; KRS 

Załączając tytuł wykonawczy w postaci: …………………………………………………………………………………………………
………………………...………………….…… sygn. akt ……………………………………….  z dnia ………………………………………

Wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego/ postępowania o zabezpieczenie* przeciwko wyżej 
wskazanemu dłużnikowi.

w celu zaspokojenia/zabezpieczenia należności – roszczenia* wierzyciela:
kwoty: .................................................................................................... tytułem roszczenia głównego
kwoty:......................................................................................................tytułem odsetek na dzień
złożenia wniosku i dalej jak w tytule wykonawczym
kwoty: .......................................................................................tytułem zwrotu kosztów
postępowania



kwoty:.................................................................................. tytułem ....................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Egzekucję proszę kierować do:
1) wynagrodzenia za pracę lub renty (dokładny adres i nazwa zakładu pracy)*
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2) ruchomości*:
a) w miejscu zamieszkania ....................................................................................................................
b) w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (dokładny adres) ...............................................
...............................................................................................................................................................
3) rachunku bankowego*:
a) wskazać nazwę, adres, numer konta ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4) innych wierzytelności*:
a) wskazać wierzytelność poprzez podanie dokładnej nazwy zobowiązanego wraz z adresem oraz
oraz tytułem zobowiązania ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5) nieruchomości, użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego -należącej- należącego do dłużnika a położonej –
położonego w*: …............................................................................................................................
przy ulicy ............................................................... nr domu ...................................
nr lokalu ............................................ zapisanej w księdze wieczystej
KW* .....................................................................................................................................................
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej *…..........................................................................................
...............................................................................................................................................................

wyegzekwowane – zabezpieczone* wierzytelności pieniężne proszę złożyć w depozycie
sądowym - przekazać * na rachunek bankowy :

      

________________________________________
                   czytelny podpis wierzyciela/ pełnomocnika

*) niepotrzebne skreślić
UWAGA w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należy wskazać również imiona rodziców wierzyciela oraz 
imiona rodziców dłużnika 

Załączniki :
1. tytuł  wykonawczy …………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Wniosek składa się do komornika sądowego, który ma prowadzić egzekucję. Właściwość komornika wynika z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie o
wyborze komornika (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych).
   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wybór komornika jest wyłączony w sprawach o egzekucję z nieruchomości,
wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz w sprawach, w
których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (np. w razie egzekucji z użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego). Do prowadzenia egzekucji w takich sprawach wyłącznie właściwy jest komornik działający przy sądzie rejonowym, w którego okręgu jest
położona nieruchomość.


