
Bydgoszcz, dnia ......-......- 2018 r.

      Komornik Sądowy 
  przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

      Krzysztof Ścibich
    ul. Poznańska 19/5A, 85-129 Bydgoszcz

W N I O S E K   E G Z E K U C Y J N Y

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

zamieszkały(a) ulica....................................................................... nr domu.............nr mieszkania............

kod pocztowy........-.........miejscowość......................................................nr tel............................................

działając osobiście/przez pełnomocnika* .......................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dłużnik(czka)..................................................................................................................................................

zamieszkały(a)/siedziba:ulica......................................................... nr domu.............nr mieszkania............

kod pocztowy........-.........miejscowość......................................................PESEL........................................

imiona rodziców............................................ nr dowodu os. …...................................................................

NIP........................................REGON...............................................KRS.....................................................

Przedkładam oryginał tytułu wykonawczego: wyrok / protokół / postanowienie / nakaz* Sądu....................

.................w ................................. z dnia ...................... sygnatura akt......................zaopatrzony w klauzulę

wykonalności z dnia......................i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce)* w celu 

wyegzekwowania:

1. należności głównej .............................................zł

z zasądzonymi odsetkami: jak w tytule wykonawczym / od....................do dnia zapłaty / bez odsetek*

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

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

4..................................................................................

5.kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z**:

[ ] wynagrodzenia za pracę dłużnika w............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

[ ] świadczenia emerytalno-rentowego otrzymywanego z...............................................................................

..........................................................................................................................................................................

[ ] ruchomości dłużnika tj................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

[ ] wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika w banku..........................................................................

.......................................................................................................................................................

[ ] innych wierzytelności dłużnika z tytułu......................................................................................................



........................................................................................................................................................

[ ] nieruchomości.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(Należy podać lokalizację nieruchomości i  numer Księgi Wieczystej, o ile jest znany wierzycielowi)

Zgodnie z art. 799  § 1 kpc wniosek o wszczęcie egzekucji  umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich

dopuszczalnych  sposobów,  z  wyjątkiem  egzekucji  z  nieruchomości,  która  wymaga  stosownego   wniosku

wierzyciela. Komornik stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika. 

Wyegzekwowane należności proszę przekazać:

[ ] na mój rachunek bankowy nr......................................................................................................................

[ ] przekazem pocztowym na adres .................................................................................................................

W przypadku nie złożenia przez dłużnika wykazu majątku na podstawie  art. 8011 kpc wierzyciel wnosi o poszukiwanie 

majątku dłużnika (opłata 57,51 zł +VAT) *

Proszę o dokonanie sprawdzeń majątku dłużnika w**:

[  ] ZUS (informacje  o  aktualnym  zatrudnieniu,  pobieranych  świadczeniach,  prowadzonej  dz.  gospodarczej,  zgłoszonych

rachunkach bankowych, informacje osobiste- nr Pesel, NIP, REGON, adresy zamieszkania, zameldowania, prowadzenia dz.

gosp.-opłata 34,48zł )***

[  ] Urząd  Skarbowy  (wykaz  czynności  cywilnoprawnych  –  przydatny  do  ustalenia  czy  dłużnik  z  pokrzywdzeniem

wierzyciela nie dokonał zbycia majątku, informacje o przebiegu zatrudnienia,  prowadzonej dz. gospodarczej,  zgłoszonych

rachunkach  bankowych,  składanych  deklaracjach  podatkowych,   informacje  osobiste-  nr  Pesel,  NIP,  REGON,  adresy

zamieszkania, zameldowania, prowadzenia dz. gosp.-opłata 35,00zł wniosek elektroniczny, 45,00zł wniosek papierowy)

[  ] CEPiK (informacje o zarejestrowanych  pojazdach  dłużnika-zapytanie darmowe)***

[  ] OGNIVO (informacje o posiadanych przez dłużnika rachunkach bankowych)

[  ] EKW (informacje o posiadanych przez dłużnika nieruchomościach na terenie całej Polski-opłata 20,00zł)***

Wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

.....................................................................................
(czytelny podpis wierzyciela/pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE VAT

W związku z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 09-06-2015 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i
usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15-06-2015, poz. 41) wzywam do
złożenia oświadczenia:
1. czy wierzyciel jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług? [TAK / NIE] *)
2. podania numeru identyfikacji podatkowej NIP:  .............................................................
Jeśli strona jest podatnikiem podatku VAT, to komornik ma obowiązek wystawienia faktury VAT w formie papierowej lub
elektronicznej,  która  wymaga  akceptacji  odbiorcy.  Jeśli  odbiorca  wyraża  zgodę  na  otrzymywanie  faktur  w  formie
elektronicznej należy wskazać adres e-mail do przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz podpisać poniższe oświadczenie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail:

...............................................................................................................................................
* - niepotrzebne skreślić
** - zakreślić wybrane-wstawić "x" między nawiasami
*** - zalecane

.....................................................................................
(czytelny podpis wierzyciela/pełnomocnika)


