Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
Dnia: ______________________
Radosław Bagiński, 50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 6/10
Tel. 71 799-89-01, Tel./fax 71 799-89-02, www.rbaginski.pl, e-mail: radoslaw.baginski@komornik.pl

WNIOSEK EGZEKUCYJNY (KM)
Wierzyciel : ___________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko lub pełna nazwa)

zamieszkały(a)/z siedzibą w: _____________________________________________________________________
(kod pocztowy, miejscowość, ulica/osiedle, nr domu, nr mieszkania)

PESEL: _______________________, NIP: _________________________, Regon: ___________________________
nr telefonu: _____________________, adres e-mail: _________________________________________________
nr konta wierzyciela: ___________________________________________________________________________
zastępowany przez pełnomocnika w zakresie zgodny z załączonym pełnomocnictwem:
pełnomocnik: _________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko lub pełna nazwa)

z siedzibą: ____________________________________________________________________________________
(kod pocztowy, miejscowość, ulica/osiedle, nr domu, nr mieszkania)

nr konta pełnomocnika: _________________________________________________________________________
=============================================================================================
Oświadczam, że prowadzę / nie prowadzę* działalność gospodarczą i jestem / nie jestem* czynnym podatnikiem podatku od
towarów i usług (VAT).
(Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) Żądam / nie żądam* wystawiania i doręczenia faktur VAT.
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na otrzymywanie faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
________________________________________________________

=============================================================================================
DŁUŻNIK(CZKA): _______________________________________________________urodzony(a):_____________
(imię i nazwisko

zameldowany(a) ______________________________________________________________________________
(kod pocztowy, miejscowość, ulica/osiedle, nr domu, nr mieszkania)

zamieszkały(a), _____________________________________________________, imiona rodziców: ___________
(kod pocztowy, miejscowość, ulica/osiedle, nr domu, nr mieszkania)

PESEL: _______________________, NIP/Regon: _______________________, nr dow.osob.: _________________
Przedkładam wyrok/protokół ugody/postanowienie Sądu ______________________________________________
(dane sądu wydającego tytuł wykonawczy)

z dn. _____________, sygn.akt: ________________zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dn. _______________
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1) należności główne w kwocie*: ___________________zł z zasądzonymi odsetkami od _________do dnia zapłaty
2) kosztów procesów*: ________________ zł;
3) kosztów klauzuli*: ________________ zł;
4) kosztów zastępstwa w procesie*: ________________ zł;
5) inny (podać tytuł należności)*: ___________________________________, w kwocie: _______________zł;
6) kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.
* proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawić pustych miejsc
** niepotrzebne skreślić

Egzekucję proszę prowadzić według następujący sposób */**:
[ ] wynagrodzenia za pracę dłużnika: _______________________________________________________________
[ ] ruchomości dłużnika: _________________________________________________________________________
[ ]rachunku bankowego dłużnika nr: _______________________________________________________________
nr: _______________________________________________________________
[ ] innych praw majątkowych/wierzytelności: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
[ ] nieruchomości / spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
* zaznaczyć właściwe
**jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać „wg ustaleń komornika”

Informacje o dłużniku***:
- posiada samochód (marka, model, nr rej.)*: ________________________________________________________
- posiada wartościowe ruchomości*: ______________________________________________________________
- prowadzi działalność gospodarczą*: ______________________________________________________________
- jest właścicielem nieruchomości (działki gruntu, dom, mieszkanie, garaż, itp.)*: ___________________________
_____________________________________________________________________________________________
- posiada udziały w spółkach, spółdzielniach, itp.*: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- inne*: ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
*** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać „nie wiem”

________________________________________
(podpis wierzyciela lub pełnomocnika, pieczęć)

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 KPC o obowiązku zawiadamiania 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 zostałem(am) pouczony(a) o obowiązku informowania organu egzekucyjnego o każdym
wydarzeniu mającym wpływ na prowadzenie postępowania egzekucyjnego, w szczególności o obowiązku
zgłaszania bezpośrednich wpłat dokonywanych na moją rzecz przez dłużnika w toku prowadzonego postępowania
egzekucyjnego.
Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a), że w przypadku kiedy dłużnik nie dał podstaw do wszczęcia egzekucji
i wywiązuje się z nałożonego na niego przez sąd obowiązku zostanę obciążony(a) przez komornika kosztami
niecelowo wszczętej egzekucji.
Oświadczam, że dokonuję wyboru komornika Radosława Bagińskiego do prowadzenia niniejszej sprawy
na podstawie przepisu art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
* zaznaczyć właściwe

________________________________________
(podpis wierzyciela lub pełnomocnika, pieczęć)

