
      ________________________ , dnia _________________ 
       (miejscowość)         (data) 
 
   Do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej 
   Radosława Bagińskiego 
   50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 6/10 
 
 
Wierzyciel: _______________________________________________________________ 
     (imię, nazwisko/nazwa, adres) 
 
 
Dłużnik : _________________________________________________________________ 
     (imię, nazwisko/nazwa, adres) 
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 Wierzyciel   wnosi,   aby   tutejszy   Komornik   w trybie  art. 53a ust. 1  ustawy  z dnia 29 sierpnia 
1997r. o  komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.) w związku 
z art. 7971 kpc zwrócił się z zapytaniem do poniżej wskazanych instytucji celem uzyskania informacji 
umożliwiających ustalenie majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja. 
 
Wnoszę o skierowanie zapytań do: 
1) katastru powiatowego i katastru miejskiego, czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem, 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości; 
2) Urzędu Skarbowego, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, czy posiada rachunek bankowy,  
czy pobiera świadczenia podlegające egzekucji; 
3) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia miejsca zatrudnienia dłużnika lub przysługujących  
mu świadczeń; 
4) Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu 
mechanicznego; 
5) inne ewidencje (podać jakie):________________________________________________________ 
 
 W przypadku uzyskania przez Komornika, w toku postępowania egzekucyjnego, informacji odnośnie 
majątku dłużnika, wierzyciel wnosi o egzekucję z:  
1) ruchomości, 
2) wynagrodzenia za pracę, 
3) rachunku bankowego, 
4) wierzytelności, 
5) nieruchomości (proszę o stosowną informację w trybie przepisu art. 763 kpc w celu sporządzenia 
prawidłowego wniosku o wszczęcie egzekucji z tego składnika majątku). 
 
 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.). 
 Wierzyciel zgodnie art. 8 ust. 5 ww. ustawy ma prawo wyboru komornika na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy  
o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. 
 
 
 
 
 
        _______________________________ 
                (podpis wierzyciela) 


