
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Miechowie Magdalena Rak 
Kancelaria Komornicza nr III w Miechowie 
Ul. Służba Polsce 8/2 
32-200 Miechów 

 
Miechów dnia ........................................ 

 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 
 

 
Wierzyciel(ka)..................................................................................................................................................... 

(nazwisko i imię lub nazwa podmiotu gospodarczego, ew. tel. kontaktowy) 

 

zamieszkały(a) / z siedzibą ................................................................................................................................. 
(dokładny adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

 

Dłużnik(czka) ..................................................................................................................................................... 
(nazwisko i imię albo nazwa podmiotu gospodarczego) 

 

zamieszkały(a) / z siedzibą ................................................................................................................................ 
(adres zameldowania, pobytu albo siedziba firmy dłużnej lub miejsca wykonywania przez nią działalności) 

 

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

Przedkładając wyrok, protokół ugody, postanowienie, nakaz zapłaty * 

Sądu .................................................................................................................................................................. 

w ........................................................ z dnia .............................. o sygn. akt ................................................... 

stanowiący tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną w dniu ......................................... 

wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi celem wyegzekwowania 
następujących należności: 

 

1. pretensji głównej ...................................................................... zł 
 

z zasądzonymi odsetkami od ................................................... do dnia zapłaty 
 

2. kosztów procesu ...................................................................... zł 
 

3. kosztów klauzuli ....................................................................... zł 
 

4. .................................................................................................. zł 
 

5. kosztów postępowanie egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji. 
 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z: 
 

1. ruchomości ...................................................................................................................................................... 
(wymienić ruchomości oraz miejsce ich położenia) 

 

2. wynagrodzenia za pracę ................................................................................................................................. 
(wskazać nazwę oraz dokładny adres pracodawcy) 

 

3. rachunku bankowego ...................................................................................................................................... 
(podać nazwę banku, oznaczenie oddziału oraz znany nr rachunku bankowego) 

 

4. wierzytelności lub innych praw majątkowych .................................................................................................. 
(wymienić przysługujące wierzytelności lub inne prawa) 

 

5. nieruchomości ................................................................................................................................................. 
(wskazać dokładne miejsce jej położenia, nr KW)



Wnoszę o przekazywanie wyegzekwowanych kwot przelewem na rachunek bankowy w banku 

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

numer rachunku: 

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 
 

lub przekazem na adres:* 
 

............................................................................................................................................................................. 
 
 
POUCZENIA: 
 

1. Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie 
do uzupełnienia braków pisma (art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). 

2. Wniosek składa się do komornika sądowego, który ma prowadzić egzekucję. Właściwość komornika wynika z 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  

3. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego. W takim przypadku do 
wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie o wyborze komornika (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 
r. o komornikach sądowych). 

4. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wybór komornika jest wyłączony 
w sprawach o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, 
opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz w sprawach, w których przepisy o 

egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (np. w razie egzekucji z użytkowania wieczystego albo 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Do prowadzenia egzekucji w takich sprawach 

wyłącznie właściwy jest komornik działający przy sądzie rejonowym, w którego okręgu jest położona nieruchomość. 
 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
podpis wierzyciela(ki) 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 

  


	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

