
Miejscowość:................................................                                                                              data:................................................                                                                                                                                                   

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 

w Białymstoku  Łukasz Wiśniewski 

ul. Piękna 1 lok. 202, 15-282 Białystok 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 

o egzekucje należności pieniężnych 

 

WIERZYCIEL …................................................................................................................. ........................................................... 

adres do korespondencji……………………….......................………………………………………………................................. 

PESEL/NIP/KRS.............................................................................................. ................................................................................. 

numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać wyegzekwowane należności: 

__ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __ 

numer telefonu…………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

PEŁNOMOCNIK.................................................................................................................. .......................................................... 

adres do korespondencji……………………….....................……………………………………………….................................... 

numer rachunku bankowego:  __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __ 

numer telefonu…………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

 

DŁUŻNIK…………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres zamieszkania/siedziby………………………………………………………………………………………………….......... 

adres prowadzenia działalności gospodarczej.................................................................................................................................... 

PESEL........................................................NIP............................................................. ..REGON..................................................... 

imiona rodziców……………………………………………………….............................................................................................  

 

Przedkładając  tytuł wykonawczy, który stanowi............................................................... .............................................................. 

wydany przez................................................................................................................. .................................................................... 

dnia...........................................................................................................o sygnaturze akt............................................................... 

(dokładne określenie tytułu wykonawczego) 

Wnoszę o: 

I. wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi i wyegzekwowanie na rzecz wierzyciela następujących 

należności: 

1.pretensji głównej w wysokości ….......................................................................................................... .....................................zł 

wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z treścią załączonego tytułu.            



2. kosztów procesu w wysokości …............................................................................................. ..................................................zł 

3. kosztów zastępstwa procesowego w wysokości................................................................................ .........................................zł 

4. kosztów klauzuli wykonalności w wysokości.................................................................................................................... .........zł 

5. inne................................................................................................................ ..............................................................................zł 

II. przyznanie i ściągnięcie kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym według norm przepisanych 

III. ustalenie i ściągnięcie wraz z egzekwowanymi roszczeniami kosztów postępowania egzekucyjnego. 

 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z nieruchomości: 

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

 (należy wskazać nieruchomości wraz z podaniem numeru księgi wieczystej oraz miejsca ich położenia) 

 

Wnoszę o egzekucję z : (*zaznaczyć właściwe) 

□ wynagrodzenia za pracę / świadczeń z ubezpieczeń społecznych 

□ ruchomości 

□ wierzytelności 

□ wierzytelności z rachunków bankowych 

□ innych praw majątkowych 

□ nieruchomości 

□ inne....................................................................................................................................................................... ....................... 

 Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy 

o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882  ze zm.) 

    Jednocześnie wnoszę o poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 797(1) kpc. 

 

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

                                                                                         własnoręczny podpis 

Załączniki: 

1) oryginał tytułu wykonawczego 

2)........................................................................................................................... ............................................................................ 

3)................................................................................................................................................................................. ...................... 

 


