
           ……………………………………….., dn. ........................................  

                   (miejscowość i data) 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

w Rzeszowie Sławomir Czarnek 

Kancelaria numer II w Rzeszowie 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 
 

Wierzyciel:……………………….………………….…………………………..…………………………..………………………………………………………… 

(nazwisko i imię, nazwa) 

NIP / PESEL:…………………………………………….. REGON:…………………………………………………… 

Zamieszkały/siedziba ………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 

(adres do korespondencji : kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)  

Tel. kontaktowy ………………………………………………………….. e-mail …………………………………………………………………………………… 

Wyegzekwowane należności proszę przekazywać na poniżej wskazany rachunek bankowy:  

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

 

Dłużnik: ………………………….……………………………………..……….…………………………………………………..……………………………………  

(nazwisko i imię, nazwa) 

Zamieszkały/siedziba ……………………………………………………………………………………………..……………………………….…………………… 

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)  

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

(informacje dodatkowe) 

PESEL …………………………………….NIP……………………………………. Nr dowodu osobistego……………………………. 

 

Na podstawie załączonego do wniosku tytułu wykonawczego: ……………………………………………………………………………………. 

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

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

(nakaz zapłaty, wyrok, protokół, postanowienie sądu, akt  notarialnego) 

z dnia …………………………………………………………sygnatura akt:……………………………………………………………..………………………….. 

wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania: 

 

1.) należności głównej w kwocie …………...……………..………………………………….………….. zł wraz z zasądzonymi odsetkami  

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

 



2) kosztów procesu w kwocie: ……………………………………….….……………………… zł  

3) kosztów klauzuli w kwocie: …………………………………………….………….………… zł  

4) oraz kwoty …………………………………………….……………………………….………………zł 

5) kosztów postępowania egzekucyjnego ustalonych przez komornika. 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:  

1) ustalonych w toku postępowania ruchomości dłużnika oraz:…………………………………………………………………………………. 

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

(należy wskazać znane wierzycielowi ruchomości dłużnika i miejsce ich położenia) 

2) rachunków bankowych dłużnika ustalonych w toku postępowania oraz rachunków bankowych w banku: 

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

(należy wskazać znane wierzycielowi rachunki bankowe dłużnika lub nazwy banków) 

3) wierzytelności dłużnika ustalonych w toku postępowania oraz należnych dłużnikowi od: 

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

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

(należy wskazać znane wierzycielowi podmioty od których dłużnikowi przysługuje wierzytelność) 

4) wynagrodzenia dłużnika należnego dłużnikowi od pracodawcy:  

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

(należy wskazać nazwę oraz adres pracodawcy dłużnika)  

5)  nieruchomości dłużnika położnej: ………………………………………………………………………..…………………………………….…………. 

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

nr księgi wieczystej:……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

(należy wskazać wyłącznie numery ksiąg wieczystych dla których właściwy jest komornik w Rzeszowie – początek  numeru RZ1Z/ lub RZ2Z/) 

6)  inne prawa majątkowe: 

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

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

Ponadto wnoszę o: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Celem ustalenia składników majątku Dłużnika, Wierzyciel wnosi o skierowanie przez Komornika stosownych zapytań 

do właściwego miejscowo oddziału ZUS, systemu OGNIVO, bazy CEPiK oraz Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych 

oraz wezwanie Dłużnika do złożenia wykazu majątku. Jeżeli w wyniku czynności, o których mowa w art. 801 § 1 pkt 1 i 

2 k.p.c. nie uda się ustalić majątku Dłużnika pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia, Wierzyciel 

stosownie dyspozycji art. 8012 k.p.c. zleca komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. 

Wyboru komornika dokonano na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 

 

…………………………………………………………………………. 

podpis Wierzyciela 


