
Wyszków dnia .........................................

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jakub Jabłoński
07-200 Wyszków, ul. Daszyńskiego 21

W N I O S E K    E G Z E K U C Y J N Y    KM

Wierzyciel......................................................................................................................      tel. …......................................................
(nazwisko i imię lub pełna nazwa firmy)

adres              ..........................           ..................................................      .........................................................................................
(kod pocztowy)        (miejscowość)             (ulica, nr domu i lokalu)

nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności:

..........................................................................................................  ..................................................................................
 (26 – cyfrowy nr rachunku bankowego)    (właściciel konta – imię i nazwisko / nazwa firmy)

1. Dłużnik............................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub pełna nazwa firmy)

adres ........................    .........................................................      .................................................................................
 (kod pocztowy)        (miejscowość)              (ulica, nr domu i lokalu)

PESEL............................................. NIP............................................    REGON............................. Dow. Os..........................................

2. Dłużnik............................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub pełna nazwa firmy)

adres ........................    .........................................................      .............................................................................
(kod pocztowy)        (miejscowość)              (ulica, nr domu i lokalu)

PESEL............................................. NIP............................................  REGON............................... Dow. Os..........................................

Do wniosku dołączam wyrok Sądu  ........................................................................  z dnia ................................................ 

sygn. akt .........................................i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciw dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

1. należności głównej ................................................. zł wraz z zasądzonymi odsetkami od dnia ...................................... 

2. odsetki zaległe .......................................................... zł.

3. koszty procesu .......................................................... zł.

4. koszty klauzuli .......................................................... zł.

5. koszty adw. w procesie .......................................................... zł.

6. koszty adw. w egzekucji .......................................................... zł.

7.  inne koszty .......................................................... zł.

8. kosztów egzekucji, które powstaną w toku egzekucji.

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:

1. konta bankowego .............................................................................................................................................................
(nazwa banku ; numer konta)

2. wynagrodzenia / emerytury/ renty ...................................................................................................................................
                (dokładny adres i nazwa zakładu pracy / biura emerytalnego)

3. wierzytelności ..................................................................................................................................................................
                                                     (dokładny adres i nazwa trzeciodłużnika oraz z jakiego tytułu)

4. ruchomości .......................................................................................................................................................................

5. nieruchomości ..................................................................................................................................................................
             (dokładny adres nieruchomości, krótki  opis, nr KW)

6. innych składników majątku dłużnika ...............................................................................................................................
Inne informacje, które mogą przyspieszyć egzekucję proszę wpisać na odwrotnej stronie wniosku.
Wyboru Komornika dokonano na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i 
egzekucji z dnia 29.08.1997 (t.j. Dz.U. Nr 167 z 2006 r. poz. 1191 ze zm.)
Zlecam Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

.............................................................
         (podpis wierzyciela)


