
     ….........., dnia…………
(miejscowość i data)     

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód
w Lublinie Krzysztof Ceglarski
Kancelaria Komornicza nr XXVII w Lublinie
ul. Tomasza Zana 38/410, 20-601 Lublin

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Wierzyciel...…...……………...…………….................…………………………………..….….tel……......…..……..….

Adres:………………………………………………………………….........…………………………………..……....…..

Nr rachunku bankowego wierzyciela, na który mają być przekazywane wyegzekwowane kwoty:

- - - - - -

Dłużnik...................................................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

nr PESEL………............….…...............................................................................................................................................

NIP…………………........…...inny identyfikator…………………...…………………………...........................................

Przedkładam tytuł wykonawczy:…….................................................……………….....…………………………….….....

……………………………………………..….............................................z dnia…..….………...sygn. Akt………..........

oraz wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko ww. w celu wyegzekwowania:

1. należności głównej……………………………………...…...…………...………………

2. wraz z odsetkami: od dnia……………………...…….………………..…do dnia zapłaty 

3. kosztów procesu………………………………….…………….....………………………

4. wraz z odsetkami od dnia…………………………..…….….…...………do dnia zapłaty

5. kosztów klauzuli…………………………………………...…....………………………..

6. …………………………………...………………………..……..……………………….

Egzekucję  proszę  skierować  zgodnie  z  art.  799  kpc  do:  ruchomości,  wynagrodzenia  za  pracę,  wierzytelności,

rachunków bankowych, świadczeń-emerytalno rentowych, innych praw majątkowych. 

Wedle wiedzy wierzyciela dłużnik utrzymuje się z:……...…………………...……………………………….…………...

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

Wierzyciel  wnosi  o  zajęcie  składników  majątku  dłużnika  ustalonych  przez  komornika  oraz:

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

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

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

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

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



Wedle  wiedzy wierzyciela  dłużnik  posiada  następujące  składniki  majątku  (należy podać:  nr  rachunku  bankowego

dłużnika, wierzytelności, wartościowe ruchomości, nieruchomości):

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

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Wierzyciel wnosi o dokonanie zapytań do (zakreślić właściwe): 
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o płatnika składek dłużnika (koszt 39,72 zł) [];
- Urzędu Skarbowego o dokonane czynności cywilnoprawne (koszt 35,00 zł) [];
- Zapytanie o Nieruchomości do Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta  (koszt 15,00 zł) [];
- Zapytanie o Rachunki Bankowe (koszt 10,00 zł)  [];
- Zapytanie CBDEKW o nieruchomości dłużnika (koszt 20,00 zł)  [];
- Zapytanie o historię rachunku bankowego dłużnika (koszt prognozowany 20,00 zł) [];

Wierzyciel wnosi o:
-  przeprowadzenie  czynności  terenowych  (koszt  50,00  zł  –  ryczałt  za  nagrywanie  czynności
egzekucyjnych)  [];
- poszukiwanie majątku dłużnika (koszt 100,00 zł) [];

(Komornik informuje, że koszty zaliczki wstępnie ponoszone są przez wierzyciela zgodnie z art. 7
ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych, jednakże dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne
do  celowego  przeprowadzenia  egzekucji.  Koszty  te  ściąga  się  wraz  z  egzekwowanym
świadczeniem na podstawie art.  770 § 1 kodeksu postępowania cywilnego)

Oświadczam, że korzystam z prawa wyboru komornika na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia
22.03.2018r. o komornikach sądowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.)

…………………………….

Podpis wierzyciela  


