
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Marcin Madej 

Kancelaria Komornicza w Radomiu 

ul. Żeromskiego 57/11, 26-600 Radom 

tel./fax. (48) 386-91-31/34,   e-mail: radom.madej@komornik.pl 

konto: 86 1600 1462 1818 5991 8000 0001  Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Radom, dnia  ........../........../.................... 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 

Wierzyciel:    

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

(nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego) 

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

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

Nr PESEL: ..........................................  Nr NIP: ....................................  Nr Dow. Osob. ..................……………..................... 

tel. .............................................................. 

Dłużnik:   

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

                    (nazwisko i imię dłużnika) 

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

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

urodzony(a) .....................................................  syn(córka)  ...................................................................................... 

Nr PESEL: ..............................................  Nr NIP: ....................................  Nr Dow. Osob. .................................... 

Nr REGON ..................................................................... tel. ..................................................................................... 

W załączeniu przedkładam tytuł wykonawczy w 

postaci .............................................................. ....................................................................... z 

dnia ......................................... sygn. akt. ......................................... i wnoszę o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego/zabezpieczającego celem wyegzekwowania następujących należności.: 

1. Należność główna                                                                                           ......................................................zł 

2. Odsetki od dnia...................do dnia................ w kwocie                                .....................................................zł 



3. Koszty procesu/sądowe                                                                                   .....................................................zł 

4. Koszty klauzuli                                                                                               ......................................................zł 

5. Koszty adwokackie                                                                                         ......................................................zł 

6. Koszty postępowania egzekucyjnego według norm przepisanych. 

Egzekucje należy skierować do: 

- ruchomości .............................................................................................…………................................................................ 

- emerytura/renta  .......................................................................................…………............................................................... 

- wynagrodzenia za pracę ..................................................................…………………........................................................... 

- prowadzi działalność gospodarczą .................................................…...................................................................................... 

- rachunków bankowych ...................................................……………………………............................................................. 

- wierzytelności ...........................................................…………............................................................................................... 

- praw majątkowych .........................................……………...................................................................................................... 

Ponadto wnoszę o wszczęcie egzekucji z nieruchomości w 

postaci: …………………………………………………………..........................................................................................…

…………. 

położonej w miejscowości ............................................. przy ul. ..........................................................., dla której prowadzona 

jest księga nr KW ........................................... i wezwanie dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem 

przystąpienia do opisu i oszacowania. Po upływie terminu wnoszę o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości. 

Z uwagi na brak informacji o posiadanym majątku dłużnika i źródeł jego dochodu zlecam komornikowi poszukiwanie majątku 

dłużnika i jego źródeł dochodu w trybie art. 801 (2) kpc. 

Wyegzekwowane kwoty proszę przekazywać na mój adres/konto bankowe*: 

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

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o przypadku otrzymania 

bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia.  

Wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ust 5 ustawy o UOKSiE. 

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

                                            (czytelny podpis wierzyciela 

*- niepotrzebne skreślić 


