Warszawa, dnia ..................................................................r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Woli w Warszawie
Agnieszka Papińska-Dzikowicz
Kancelaria Komornicza w Warszawie
Al. Prymasa Tysiąclecia 78B, 01-424 Warszawa

tel.: (22) 468 11 97, fax. : (22) 270 22 05 ; NIP:772-187-29-81

WNIOSEK
O ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA
Dane wierzyciela:
Nazwisko i imię:

................................................................................tel:..................................

Dokładny adres: ...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
data urodzenia : .............................................. PESEL:...............................................................
konto bankowe: Bank ………....................................................................................................
nr. konta …………………………………………………………..……………………………
Dane dłużnika:
Nazwisko:
Imię:

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

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

(ulica /aleja /plac ):............................................................................................ nr........................
miejscowość:......................................................................................

kod:................................

data urodzenia : .............................................. PESEL:.........................................................
imię ojca:......................................................... NIP:..............................................................
Wierzyciel wnosi, aby tutejszy Komornik w trybie art.53a ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o
komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.) w zw. z
art. 7971 kpc zwrócił się z zapytaniem do poniżej wskazanych instytucji celem uzyskania
informacji umożliwiających ustalenie majątku dłużnika, z którego może być prowadzona
egzekucja.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
wniosek egzekucyjny

Wnoszę o skierowanie zapytań:
- do Starostwa Powiatowego, czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem
wieczystym nieruchomości;
- do Urzędu Skarbowego, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, czy posiada rachunek
bankowy, czy pobiera świadczenia podlegające egzekucji;
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia miejsca zatrudnienia dłużnika lub
przysługujących mu świadczeń;
- do Ewidencji Pojazdów, czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem pojazdu mechanicznego;
- do Urzędu Pracy, czy dłużnik figuruje w kartotece bezrobotnych, czy pobiera związany z tym zasiłek
podlegający egzekucji.
W przypadku uzyskania przez Komornika, w toku postępowania egzekucyjnego, informacji odnośnie
majątku dłużnika, wierzyciel wnosi o egzekucję z:
 ruchomości
 wynagrodzenia za pracę
 rachunku bankowego
 wierzytelności
 nieruchomości położonej ……….…………………..………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..……..…………
…………………………………………………………………………………………………………
dla której w Sądzie Rejonowym w ………………………………………...........................................
prowadzona jest księga wieczysta KW .................................................................................................


innych praw majątkowych ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



innych praw majątkowych ustalonych w drodze przedmiotowego zlecenia.

Jednocześnie oświadczam, iż :
Zgodnie z art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji wybieram do prowadzenia
sprawy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Agnieszkę Papińską-Dzikowicz i zlecam Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za opłatą w
trybie art. 7971 kpc w zw. z art. 53a UoKSiE.
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o
przypadku otrzymania bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia.

…………….....................................................
/data, czytelny podpis wierzyciela/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
wniosek egzekucyjny

