
 

Wzór 

 
Katowice, dnia 29 stycznia 2020 r. 

Jan Kowalski 
ul. Nowa 1, 00-000 Katowice 

 
 

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Gdyni 
Bartosz Bociaga 
Kancelaria Komornicza nr I w Gdyni 
ul. Świętojańska 71/5, 81-389 Gdynia 
 
Wierzyciel: Jan Kowalski 
ul. Nowa 1, 00-000 Katowice 
PESEL 123456789 
 
Dłużnik: imię i nazwisko 
Adres : 
PESEL : 
NIP  
 
 

Wniosek o wszczęcie egzekucji 
 

 Działając w imieniu własnym, jako wierzyciel, niniejszym przedkładam tytuł 
wykonawczy: 
  

 wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Wydział II Karny w dniu 27 
sierpnia 2018 r. (sygn. akt II K 73/17), zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 
________________ 
 

i wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z: 
 

 przychodów dłużnika, 

 udziałów w spółkach, w których dłużnik jest wspólnikiem, 

 rachunków bankowych dłużnika, 

 przysługujących dłużnikowi wierzytelności, 

 ruchomości oraz innego mienia i praw majątkowych podlegających zajęciu, 

 nieruchomości dłużnika, w tym nieruchomości pod w/w adresem, 
 
w celu wyegzekwowania: 
 
1. kwoty 2.460,00 zł, 
2. kwoty 150,00 zł tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności, 



 
 Wierzyciel zleca poszukiwanie majątku w trybie art. 7971 KPC. 

 
W związku z okolicznością, iż wierzyciel nie może wskazać źródeł dochodów ani 

przedmiotów służących do zaspokojenia roszczenia, wnoszę dodatkowo o wezwanie dłużnika 
do złożenia stosownych wyjaśnień w trybie art. 801 KPC 

Ponadto wnoszę o: 

 zwrócenie się do właściwego starostwa powiatowego o udzielenie informacji z 
ewidencji gruntów o nieruchomościach, które mogą być własnością/w użytkowaniu 
wieczystym dłużnika. W powyższym zakresie wnoszę również o uzyskanie informacji z 
Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, do której organ egzekucyjny ma dostęp, 

 zwrócenie się do właściwego dla dłużnika urzędu skarbowego celem zajęcia 
wierzytelności z tytułu nadpłaty podatków oraz celem ustalenia numerów rachunków 
bankowych, za pośrednictwem których dłużnik dokonuje zapłaty należności 
podatkowych i zajęcie tych rachunków, 

 zwrócenia się do ZUS celem ustalenia płatników składek oraz celem ustalenia numerów 
rachunków bankowych, za pośrednictwem których dłużnik dokonuje zapłaty należności 
składkowych i zajęcie tych rachunków, 

 zwrócenia się do właściwego urzędu miasta, wydziału komunikacji oraz CEPIK, celem 
ustalenia pojazdów mechanicznych będących własnością dłużnika i zajęcie tych 
pojazdów, 

 pisemne poinformowanie wierzyciela o stanie egzekucji, podjętych czynnościach i 
uzyskanych odpowiedziach z organów, do których skierowane zostały zapytania. 

 
 Wyegzekwowane kwoty należy przekazać na rachunek bankowy wierzyciela: 

00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
 

 
Załączniki: 

 wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Wydział II Karny w dniu 27 sierpnia 2018 r. 
(sygn. akt II K 73/17), zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu ________________; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komornika wpisałem pierwsze z listy ale można sobie wybrać dowolnego z Gdyni (tu jest ich 

lista:  http://www.gdynia.sr.gov.pl/pl/komornicy )  

 
 
 
 
 
 

http://www.gdynia.sr.gov.pl/pl/komornicy


 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Gdyni 
…………………………………………………… 
Kancelaria Komornicza nr ………….. 
…………………………………………………….. 
 
Wierzyciel: ……………………………………….. 
ul……………………………………………………….. 
PESEL ……………………………………………….. 
 
Dłużnik: imie i nazwisko 
Adres : 
PESEL : 
NIP  
 
 

Wniosek o wszczęcie egzekucji 
 

 Działając w imieniu własnym, jako wierzyciel, niniejszym przedkładam tytuł 
wykonawczy: 
  

 wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Wydział II Karny w dniu 27 
sierpnia 2018 r. (sygn. akt II K 73/17), zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 
…………………………………………………… 
 

i wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z: 
 

 przychodów dłużnika, 

 udziałów w spółkach, w których dłużnik jest wspólnikiem, 

 rachunków bankowych dłużnika, 

 przysługujących dłużnikowi wierzytelności, 

 ruchomości oraz innego mienia i praw majątkowych podlegających zajęciu, 

 nieruchomości dłużnika, w tym nieruchomości pod w/w adresem, 
 
w celu wyegzekwowania: 
 
3. kwoty ………………………    zł, 



4. kwoty ……………………….. tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności, 
 
 Wierzyciel zleca poszukiwanie majątku w trybie art. 7971 KPC. 

 
W związku z okolicznością, iż wierzyciel nie może wskazać źródeł dochodów ani 

przedmiotów służących do zaspokojenia roszczenia, wnoszę dodatkowo o wezwanie dłużnika 
do złożenia stosownych wyjaśnień w trybie art. 801 KPC 

Ponadto wnoszę o: 

 zwrócenie się do właściwego starostwa powiatowego o udzielenie informacji z 
ewidencji gruntów o nieruchomościach, które mogą być własnością/w użytkowaniu 
wieczystym dłużnika. W powyższym zakresie wnoszę również o uzyskanie informacji z 
Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, do której organ egzekucyjny ma dostęp, 

 zwrócenie się do właściwego dla dłużnika urzędu skarbowego celem zajęcia 
wierzytelności z tytułu nadpłaty podatków oraz celem ustalenia numerów rachunków 
bankowych, za pośrednictwem których dłużnik dokonuje zapłaty należności 
podatkowych i zajęcie tych rachunków, 

 zwrócenia się do ZUS celem ustalenia płatników składek oraz celem ustalenia numerów 
rachunków bankowych, za pośrednictwem których dłużnik dokonuje zapłaty należności 
składkowych i zajęcie tych rachunków, 

 zwrócenia się do właściwego urzędu miasta, wydziału komunikacji oraz CEPIK, celem 
ustalenia pojazdów mechanicznych będących własnością dłużnika i zajęcie tych 
pojazdów, 

 pisemne poinformowanie wierzyciela o stanie egzekucji, podjętych czynnościach i 
uzyskanych odpowiedziach z organów, do których skierowane zostały zapytania. 

 
 Wyegzekwowane kwoty należy przekazać na rachunek bankowy wierzyciela: 

……………………………………………………… 
 

 
Załączniki: 

 wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Wydział II Karny w dniu 27 sierpnia 2018 r. 
(sygn. akt II K 73/17), zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu …………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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

 
 

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Gdyni 
…………………………………………………… 
Kancelaria Komornicza nr ………….. 
…………………………………………………….. 
 
Wierzyciel: ……………………………………….. 
ul……………………………………………………….. 
PESEL ……………………………………………….. 
 
Dłużnik: imie i nazwisko 
Adres : 
PESEL : 
NIP  
 
 

Wniosek o wszczęcie egzekucji 
 

 Działając w imieniu własnym, jako wierzyciel, niniejszym przedkładam tytuł 
wykonawczy: 
  

 wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku 
Wydział V Karny z dnia 14 listopada 2019 r. sygn. akt V.2 Kc 764/18. 
zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu …………………………………………………… 
 

i wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z: 
 

 przychodów dłużnika, 

 udziałów w spółkach, w których dłużnik jest wspólnikiem, 

 rachunków bankowych dłużnika, 

 przysługujących dłużnikowi wierzytelności, 

 ruchomości oraz innego mienia i praw majątkowych podlegających zajęciu, 

 nieruchomości dłużnika, w tym nieruchomości pod w/w adresem, 
 
w celu wyegzekwowania: 
 
5. kwoty ………………………    zł, 
6. kwoty ……………………….. tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności, 
 



 Wierzyciel zleca poszukiwanie majątku w trybie art. 7971 KPC. 
 
W związku z okolicznością, iż wierzyciel nie może wskazać źródeł dochodów ani 

przedmiotów służących do zaspokojenia roszczenia, wnoszę dodatkowo o wezwanie dłużnika 
do złożenia stosownych wyjaśnień w trybie art. 801 KPC 

Ponadto wnoszę o: 

 zwrócenie się do właściwego starostwa powiatowego o udzielenie informacji z 
ewidencji gruntów o nieruchomościach, które mogą być własnością/w użytkowaniu 
wieczystym dłużnika. W powyższym zakresie wnoszę również o uzyskanie informacji z 
Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, do której organ egzekucyjny ma dostęp, 

 zwrócenie się do właściwego dla dłużnika urzędu skarbowego celem zajęcia 
wierzytelności z tytułu nadpłaty podatków oraz celem ustalenia numerów rachunków 
bankowych, za pośrednictwem których dłużnik dokonuje zapłaty należności 
podatkowych i zajęcie tych rachunków, 

 zwrócenia się do ZUS celem ustalenia płatników składek oraz celem ustalenia numerów 
rachunków bankowych, za pośrednictwem których dłużnik dokonuje zapłaty należności 
składkowych i zajęcie tych rachunków, 

 zwrócenia się do właściwego urzędu miasta, wydziału komunikacji oraz CEPIK, celem 
ustalenia pojazdów mechanicznych będących własnością dłużnika i zajęcie tych 
pojazdów, 

 pisemne poinformowanie wierzyciela o stanie egzekucji, podjętych czynnościach i 
uzyskanych odpowiedziach z organów, do których skierowane zostały zapytania. 

 
 Wyegzekwowane kwoty należy przekazać na rachunek bankowy wierzyciela: 

……………………………………………………… 
 

 
Załączniki: 

 wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Wydział II Karny w dniu 27 sierpnia 2018 r. 
(sygn. akt II K 73/17), zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu …………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


