
WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI  
_______________, dnia ________________ 

                                                                                             (miejscowość, data) 
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  
 w Gliwicach Łukasz Wieloch 

 Kancelaria Komornicza w Gliwicach 

 ul. Jana Pawła II 15/22, II piętro                     
 44-100 Gliwice 

WNIOSEK O WYKONANIE ZABEZPIECZENIA  

ROSZENIA PIENIĘŻNEGO 

 

Uprawniony:   ___________________________________________________________________ 

(nazwisko i imię, lub firma przedsiębiorstwa)  
zamieszkały: ____________________________________________________________________ 

                                    (adres zamieszkania/siedziby: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)  
dane kontaktowe: ________________________________________________________________ 

(telefon, e-mail)  
numer konta: w Banku_____________________________________________________________ 

(nazwa banku) 
                          

(numer  konta) 
właściwy urząd skarbowy: _________________________________________________________ 

(dokładny adres) 

Obowiązany: ____________________________________________________________________ 

(nazwisko i imię, lub firma przedsiębiorstwa)  
urodzony: ____________________________ dowód osobisty _____________________________ 
                                  (data i miejsce)                                                                                                           (seria i numer) 
zamieszkały: ____________________________________________________________________ 

                            (adres zamieszkania/siedziby: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)  
PESEL:                     KRS: 

                      

NIP:                                                                                                REGON: 

                    
 

Przedkładam: tytuł zabezpieczający w postaci _________________________________________ 
Sądu _____________________________ w _________________________________ sygnatura akt 

________________ z dnia ___/___/_______ r. wraz z klauzulą wykonalności z dnia 
___/___/_______r. i wnoszę o wszczęcie postępowania zabezpieczającego przeciwko                              
w/w obowiązanemu w celu zabezpieczenia następujących należności:  

1. pretensja główna: _________________ zł z zasądzonymi odsetkami  
            od dnia ___/___/_______ r. do dnia zapłaty; 

2. koszty procesu: ___________________ zł; 
3. koszty klauzuli: ___________________ zł; 
4. inne (określić jakie): _____________________________________________________ zł; 

 

Na podstawie art. 799 § 1 k.p.c. - w przypadku gdy wierzyciel nie wskaże inaczej - wniosek                    

o wszczęcie egzekucji będzie stanowił podstawę do prowadzenia egzekucji według wszystkich 
dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji                  
do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji                   
z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel 

może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje 
sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.  
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Według wiedzy uprawnionego obowiązany posiada następujący majątek/źródła utrzymania: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Uprawniony oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust. 5  
i 6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 
167, poz.1191 z późn. zm.).  

 Uprawniony oświadcza, że zleca Komornikowi poszukiwanie majątku obowiązanego                  
w trybie art. 801

2
 k.p.c. 

 Uprawniony oświadcza, że znana jest mu konieczność informowania Komornika o każdej 
wpłacie otrzymanej bezpośrednio od obowiązanego z podaniem jej daty; 

 

załącznik: 
 tytuł zabezpieczający; 
 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 
 

podpis uprawnionego 

 

     ________________________ 
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______________, dnia ___/___/______ r. 

 

sygn. akt KM ______/_____ 

 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(oznaczenie wierzyciela) 
 

 

OŚWIADCZENIE PODATNIKA 

 

Jako uprawniony oświadczam, że: 
 jestem* 

 nie jestem* 

czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług (VAT)  

w Urzędzie Skarbowym w _________________________________________________________. 
 

-jako podatnik VAT: 

wyrażam zgodę na doręczanie faktur VAT na adres e-mail*______________________________. 

doręczanie faktur VAT na adres* _____________________________________________________________. 

 

-posiadam numer identyfikacji podatkowej NIP: ________________________________________. 

-zobowiązuję się w przypadku zmiany (zarejestrowania,wyrejestrowania) każdorazowo 
poinformować organ egzekucyjny o powyższym. 
 

*właściwe zaznaczyć 

(podpis uprawnionego) 

 

________________________ 
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