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..….………………..,dnia………………………. 

                       (miejscowość) 

 
 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 
o egzekucję świadczeń pieniężnych 

 

WIERZYCIEL 

 
Imię i nazwisko __________________________________, PESEL:___________________ 

(nazwisko i imię) 

zamieszkały(a) _____________________________________________________________  
     (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) 

nr tel.: _____________________ 
 
DANE WIERZYCIELA BĘDĄCEGO SPÓŁKĄ PRAWA CYWILNEGO: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
NIP:___________________________REGON:___________________________________ 
 
 
Nr konta bankowego wierzyciela, na które należy przekazywać wyegzekwowane 
należności __________________________________________________________________ 
 

DŁUŻNIK 

 
Imię i nazwisko ____________________________________, PESEL:________________ 

(nazwisko i imię) 
 

Adres zamieszkania ________________________________________________________ 
 
Numer telefonu dłużnika____________________ NIP: ___________________________ 

DANE DŁUŻNIKA BĘDĄCEGO SPÓŁKĄ PRAWA CYWILNEGO: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
NIP:___________________________REGON:___________________________________ 
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Przedkładam tytuł wykonawczy: wyrok/ nakaz zapłaty/postanowienie       
Sądu Rejonowego/Okręgowego  w_________________________________________,  
z dnia____________________,  sygnatura akt_________________________________. 
    

 

 
Wnoszę o wszczęcie egzekucji celem wyegzekwowania od DŁUŻNIKA: 

 
1. Należności głównej _________________________________ zł, 
2. z zasądzonymi odsetkami zgodnie z tytułem wykonawczym/od dnia 

_______________ do dnia zapłaty, 
3. Kosztów procesu ______________________________ zł, 
4. Kosztów klauzuli ______________________________ zł, 
5. Kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku postępowania, 
6. Innych należności ______________________________ zł. 

                                

Egzekucję proszę skierować do: 

 
• Składników majątku ustalonych w toku postępowania 

 
• Nieruchomości położonej w___________________________________________, 

dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg  
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K _______________________.   

 
Inne dane dotyczące dłużnika 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika na podstawie art. 10 ust 1 
ustawy z dnia 22 marca 2018 r., o komornikach sądowych. 

Jednocześnie wierzyciel oświadcza, że na podstawie art. 8012 kpc zleca komornikowi 
poszukiwanie majątku dłużnika w razie braku spłaty długu na wezwanie bądź nie 
złożenie przez dłużnika wykazu majątku. 

 

        ____________________________ 
         /czytelny podpis wnioskodawcy/ 


