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 Warszawa, dnia 01.06.2016 
 
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
 dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 
 Aneta Jończyk 

Kancelaria IX w Warszawie 
ul. Sielecka 39 lok. 9  
00-738 Warszawa  

 I. Informacje o wierzycielu 
 

 NOWAK JAN, NAZWA FIRMY 
Wierzyciel(ka)  ……………………………………..……………………………………..………..… 
 (nazwisko i imię, firma) 
 
 00-000 WARSZAWA UL. SOKŁOWSKA 17A/4 
zamieszkały(a)/siedziba ……………………………………..………………………………………... 
 (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) 

 
 80000000000 5000000001 ATN432412 
Nr PESEL ………………….., Nr NIP …………..………, Nr Dow.Osob ………..………….………  

 
 NAZWA BANKU 10 00000 00000 0000 0000 0000 0000 

nr konta wierzyciela:  ……………………………………..……………………………………..…… 
 
……………………………………..……………………………………..…………………………… 
 

 WNIOSEK EGZEKUCYJNY 
 
II. Informacje o dłużniku 

 
 KOWALSKI ADAM 
Dłużnik(czka)   ……………………………………..………………………………………………… 

(nazwisko i imię) 
 

 19.06.1960 R. W WARSZAWIE  ADAMA 
urodzony(a)……………….……………………………………… syn(córka)* …………………… 
 (data i miejsce) 
 
 00-000 WARSZAWA UL. KOŁO 3/5 
zamieszkały(a)  ……………………………………..……………………………………..………… 

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

……………………………………..……………………………………..…………………………… 
 80000000000 5000000001 ATN432412 
Nr PESEL ………………….., Nr NIP …………..………, Nr Dow.Osob ………..……………… 
 
 
III. Informacje o tytule wykonawczym oraz świadczeniu - należności 
 

Przedkładam tytuł wykonawczy -wyrok, protokół, postanowienie * - Sądu      …………..………….. 
 NAKAZ ZAPŁATY SĄDU REJONOWEGO W WARSZAWIE 

……………………………………..……………………………………..…………………………… 
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 01.03.2016 R I Nc 
z dnia…………..……………………  za sygnatura akt…………..……………………..…………… 
 
 20.05.2016 R 

zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia   …………..………………………………...………… 
 
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania: 
 
 8000,00 USTAWOWYMI 

1. należności głównej…………………………......zł  wraz odsetkami……………………… 

 
 01.12.2015 R ZAPŁATY 

 od dnia………………………....roku  do dnia …………………………, 
 
 100,00 

2. kosztów procesu…………………………….…..zł, 
 
 50,00 

3. kosztów klauzuli………………………………..zł, 
4. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji. 

 
 
IV. Informacje o sposobach egzekucji 
 
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z: 
 
☒ rachunków bankowych1: 
konta bankowego dłużnika w banku tj. ………………………….…………………………………… 
 
 NAZWA BANKU 10 00000 00000 0000 0000 0000 0000 
……………………………………..……………………………………..…………………………… 

(należy podać nazwę banku i/lub numer rachunku bankowego) 
 

……………………………………..………………………………………..………………………… 
i innych rachunków bankowych ustalonych przez komornika. 
 
☒ wierzytelności przysługujących od trzeciodłużników1 tj…………………………………… 

WIERZYTELNOŚCI W URZĘDZIE SKARBOWYM W WARSZAWIE 

……………………………………..……………………………………..…………………………… 
(należy wymienić przysługujące wierzytelności oraz wskazać podmiot od którego przysługują, adres) 

 
……………………………………..……………………………………..…………………………… 
i innych wierzytelności ustalonych przez komornika. 
 

☒ wynagrodzenia za pracę1 tj. …………..…………………………… 
 

 ANNA NOWAK (00-000) WARSZAWA UL. PROSTOKĄT 3 

……………………………………..……………………………………..…………………………… 
(należy podać nazwę i adres pracodawcy) 

                                                 
1 W przypadku wyboru należy postawić X 
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i innych wynagrodzeń za pracę ustalonych przez komornika. 
 
☒ ruchomości1 tj.……………..……………………………………………..…………………… 

SAMOCHÓD OSOBOWY FIAT UNO NR REJ. WIU2354 

……………………………………..……………………………………..…………………………… 
(należy wymienić ruchomości) 

  

 00-000 WARSZAWA UL. KOŁO 3/5 
znajdujące się w …………………..…………………….………………..…………………………… 

(należy wskazać miejsce ich położenia) 
i innych ruchomości ustalonych przez komornika. 
 
☒ nieruchomości1 tj.…………………………………………………………………...………… 
 00-000 WARSZAWA UL. KOŁO 3/5, WA5M/00012345/5 

……………………………………..……………………………………..…………………………… 
(należy wymienić adres nieruchomości dłużnika i numeru księgi wieczystej, jeżeli jest znany) 

 
……………………………………..……………………………………..…………………………… 
i innych nieruchomości ustalonych przez komornika. 
 
☒ wszelkich praw majątkowych przypadających dłużnikowi1 tj.……………………………… 

UDZIAŁY W SPÓŁCE Z O.O. 

……………………………………..………………………………………..………………………… 
 (należy wymienić przysługujące prawa majątkowe oraz wskazać podmiot ) 

 
……………………………………..……………………………………..…………………………… 
i innych praw majątkowych ustalonych przez komornika. 
 
 

 
☒1 Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ustawy  
z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych. 
 
 
 
 Jan Nowak 
 ………………………… 
 (podpis wierzyciela) 
 
 
 
Załącznik:  
 tytuł wykonawczy. 

                                                 
1 W przypadku wyboru należy postawić X 
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