
            Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jakub Gołębiewski  

al. Armii Krajowej 7-8, 82-300 Elbląg  

NIP: 578-273-11-91    REGON 367259015   tel/fax (55) 230-49-43 

Rachunek bankowy: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 85 1600 1462 1834 4103 1000 0001 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          

Elbląg, dnia ….......…….r. 

 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY   

   

Wierzyciel:  

Imię i Nazwisko/Nazwa ………………………………………………………………………………  

  

Zamieszkały/Siedziba ………………………………………………………..……………….………. 

 

Rachunek bankowy nr   ......................................................................................….…………………..         

 

PESEL: ....................…. Regon: ..............................  NIP: .......................… Telefon: ………………. 

 

 

Dłużnik:          

Imię i Nazwisko /Nazwa:  ...............................................................................................……………..  

 

Zamieszkały/Siedziba ....................................................................…….………………………….…..  

 

PESEL: ...................…..… D.O.: ………………….Regon: .........................NIP: ........................…... 

 

Data ur. ................….…………imię ojca  ........................   imię matki .................….……………….  

 

Przedkładając:  

 

Wyrok/ Postanowienie/ Ugoda/ Nakaz Zapłaty Sądu .................………….. w ……………………… 

 

sygn. akt: ………..................z dnia ...................................... r.  

 

na podstawie art. 796 kpc oraz art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wnoszę o  

 

wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania następujących należności:  

 

1. Należności głównej w kwocie  ...................................zł. wraz z odsetkami ……………………….                  

 

    należnymi od dnia ....................................r.  do dnia zapłaty.   

 

2. Kosztów procesu w kwocie ....................................................................................... zł.  

 

3. Kosztów postępowania klauzulowego w kwocie .............................................…….. zł. 

 

4. Kosztów zastępstwa procesowego w kwocie........................................................….. zł.  

 

5. Kosztów postępowania egzekucyjnego według norm przepisanych.  



6. inne .......................................................................................................................………………….  

  

 

Wnoszę o skierowanie egzekucji do :  

 

- Ruchomości znajdujących się w : ....................................................................……………………... 

 

- Wynagrodzenia/Emerytury/Renty:…………………………………...................................………… 

 

- Rachunku bankowego w banku: ........................................................................……………………. 

 

- Wierzytelności..........................................................................................................................……… 

 

- Nieruchomości położonej w …………......................................... nr KW .............................………. 

 

- Inne …………………………………………………………………………………………………..  

 

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

 

Inne informacje dotyczące dłużnika: ...............................................................................……………..   

  

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

 

 

Wierzyciel zleca/nie zleca* Komornikowi  poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 7971 kpc. 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o 

każdej bezpośredniej wpłacie dokonanej przez dłużnika na rzecz wierzyciela.   

  

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 KPC o obowiązku zawiadomienia o 

każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku 

pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.  

 

Oświadczam, że wyboru  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jakuba 

Łukasza Gołębiewskiego dokonałem/am na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych 

i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.).                                

  

Oświadczam, że:  jestem/ nie jestem* czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT 

w Urzędzie Skarbowym w ..................................…. Jako podatnik VAT wyrażam/ nie 

wyrażam* zgodę na doręczanie faktur VAT na adres e-

mail...........................……………………………………  

 

 

 * - niewłaściwe skreślić                                                                             
 

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

                                 czytelny podpis   

 

 


