
                                                                                                                      Elbląg, dnia ______________________ 
 
     Komornik Sądowy  
     przy Sądzie Rejonowym w Elblągu        
     Maciej Szulc 
     Kancelaria Komornicza nr VII w Elbl ągu 
     ul. Hetmańska 31/22, 82-300 Elbląg 

 
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI 

 
WIERZYCIEL(KA) _________________________________________________________________  

(nazwisko i imię, nazwa firmy)  

Zamieszkały(a)_________________________________________________________________________  

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

PESEL _____________________________  NIP  _____________________________________________ 

 

Właściwy Urząd Skarbowy _________________________ Adres koresp. _________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DŁUŻNIK(CZKA) __________________________________________________________________  

(nazwisko i imię, nazwa firmy)  

 

Zamieszkały(a) ___________________________________________________________________ 

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

 

Urodzony(a) _____________________________ syn/córka _____________________________________ 

(data i miejsce)                                                                                         (imiona rodziców)  

 

PESEL __________________ NIP_________________ Nr Dow. Os./ REGON ___________________  

 

Przedkładam [ ]wyrok [ ]  protokół [ ] postanowienie [ ] nakaz Sądu _________________________  

w _______________________ z dnia ________________ Sygn. akt  ________________________  

oraz ____________________________________________________________________________ 

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:  

 1. pretensji głównej _____________________________ zł.  

     wraz z odsetkami od dnia ______________________ do dnia zapłaty 

 2. kosztów procesu _____________________________ zł.  

 3. kosztów klauzuli _____________________________ zł.  

 4. _____________________________________________  

oraz  kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji 

Wyegzekwowane kwoty proszę przekazać: 

na rachunek bankowy nr ____________________________________________________________________ 

w banku ______________ lub przekazem na adres ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



Wnoszę o wszczęcie i prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów 
egzekucji  (zgodnie z art.799 KPC)  lub  [ ] tylko z:    
 
[ ] Wynagrodzenia za pracę (podać nazwę i adres zakładu pracy), emerytura/renta (ZUS/KRUS) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
[ ] Ruchomości, Pojazdów mechanicznych (podać markę pojazdu i numer rejestracyjny) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
[ ] Rachunku bankowego (nazwa banku/numer) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
[ ] Wierzytelności dłużnika znajdujących się w 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
[ ] Nieruchomości położonej w 
______________________________________________________________________________
_______________________________ nr KW (obowiązkowo) ___________________________ 
 
[ ] Innych sposobów egzekucji, tj. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Dodatkowe informacje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 z późn. zm.) wierzyciel 
oświadcza, że wybiera do prowadzenia sprawy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Macieja Szulca. 
Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a zgodnie z art. 136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie miejsca 
swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach 
sprawy ze skutkiem doręczenia. 
 
 

 
       ____________________  

       (czytelny podpis wierzyciela)  

 


