
…......................................................., dnia ........................................r.
                             (miejscowość)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Mariusz Nowicki
ul. Mennicza 48/3 
43-400 Cieszyn

W N I O S E K   E G Z E K U C Y J N Y
DANE WIERZYCIELA:
Nazwisko i imię:  ...............................................................................................................................

Dokładny adres: ...............................................................................................................................

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

Konto bankowe:   ........  ..............  ..............  ..............  ..............  ..............  ..............

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

                         Telefon kontaktowy: ..................................................................................................
DANE DŁUŻNIKA:
Nazwa/Nazwisko i imię: .....................................................................................................................

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

Dokładny adres: ................................................................................................................................

                         PESEL: ................................................Data urodzenia: ............................................

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

                         NR DOW. OS.......................................IMIONA RODZICÓW:.................................
PRZEDKŁADAM:

Wyrok / Postanowienie / Nakaz Sądu ........................................... w .............................................................

sygnatura akt …...................... z dnia ........./........./................... r. i wnoszę o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

1. Należności głównej: ....................................................... zł. 

2. Odsetek ustawowych/umownych  od dnia ......./......./....................r.

2. Kosztów procesu/klauzuli: .......................................... zł.

3. Kosztów egzekucyjnych powstałych w toku egzekucji.

4. oraz: .............................................................................................................................................................

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z następujących składników majątku dłużnik: (zaznacz TAK lub NIE oraz 

opisz składnik majątku jeżeli jest znany)

- Ruchomości (TAK  /  NIE): .........................................................................................................................

- Wynagrodzenia/ Emerytury (TAK  /  NIE): .................................................................................................

- Konta bankowego (TAK  /  NIE): ................................................................................................................

- Wierzytelności (TAK  /  NIE): .....................................................................................................................

- Nieruchomości (TAK  /  NIE): .....................................................................................................................

- Inne Prawa Majątkowe (TAK  / NIE): ............................................................................................................



ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA
Wierzyciel  oświadcza,  iż  nie  posiada  wiedzy  o  majątku  dłużnika  i  zleca  komornikowi 

poszukiwanie  majątku   w  trybie  art..  7971 kodeksu  postępowania  cywilnego. Wierzyciel  wnosi  o 
zwrócenie się z zapytaniem do poniżej wskazanych instytucji celem  uzyskania informacji umożliwiających 
ustalenie majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja.

Wnoszę o skierowanie następujących zapytań:
- do Starostwa Powiatowego, oraz Urzędu Miejskiego celem ustalenia czy dłużnik jest właścicielem, 
współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości; (TAK  /  NIE)
- do Urzędu Skarbowego, celem ustalenia czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, czy posiada 
rachunek bankowy, celem ustalenia czy pobiera świadczenia podlegające egzekucji; czy składa deklaracje 
podatkowe (TAK  /  NIE)
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne 
dłużnika; (TAK  /  NIE)
- do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, celem ustalenia czy dłużnik jest właścicielem, 
współwłaścicielem pojazdu mechanicznego;(TAK  /  NIE)
- do Biura Ewidencji Ludności (ewentualnie Centralnego Biura Adresowego) celem ustalenia, adresu 
zameldowania oraz danych osobowych dłużnika; (TAK  /  NIE)
- do Centralnej Informacji o  Zastawach Rejestrowych celem ustalenia czy dłużnik figuruje jako 
zastawca w rejestrze zastawów (zgodnie z art. 8051 kpc zapytanie takie jest obligatoryjne  w sprawach, 
gdzie egzekwowane świadczenie przekracza dwadzieścia tysięcy złotych) (TAK  /  NIE)

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika w przypadku otrzymania 
bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia.

Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o 
komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.).

................................................................
/czytelny podpis wierzyciela/

załączniki:


