
                                                                              …………………………, dnia ……………………… 

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu 

Tomasz Szymandera 
Kancelaria Komornicza w Grudziądzu 

ul. Rybny Rynek 1/4 
86-300 Grudziądz 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI 

Wierzyciel : __________________________________________________       tel____________________ 
                                                      (nazwisko i imię) 
zamieszkały_____________________________________________________________________________ 
                                             (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) 

Rachunek bankowy 

(W razie niewskazania numeru rachunku środki pieniężne będą przekazywane przekazem pocztowym.)  

Przedstawiciel ustawowy/pełnomocnik : _______________________________________________       
                                                                                     (nazwisko i imię) 

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

Dłużnik : ___________________________________________________________________ 
                                                                                (nazwisko i imię) 

urodzony(a)___________________________________ imię ojca __________________________ 
                                                       (data i miejsce) 
zamieszkały________________________________________________________________ 
                                    (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) 

PESEL       

NIP       

REGON       

PESEL       

PESEL       

NIP       

REGON       
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Przedkładam wyrok, nakaz zapłaty, akt notarialny protokół, postanowienie Sądu Rejonowego/Okręgowego 
w_______________________   z dnia ________________  sygnatura akt _______________ 

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania: 

1. pretensji głównej _____________________________________________________zł 

   wraz z odsetkami ustawowymi, ustawowymi za opóź ︎nienie, ustawowymi za opóźnienie w transakcjach 

   handlowych,  od dnia___________________________ do dnia zapłaty. 

2. kosztów procesu _____________________________________________________zł 

3. kosztów klauzuli _____________________________________________________zł 

4. ___________________________________________________________________zł 

5. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji. 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z: 
(wskazanie nie jest obowiązkowe; w razie ich niewskazania, komornik jest obowiązany ustalić składniki majątkowe dłużnika). 
  

Ø ruchomości___________________________________________________________ 
Ø wynagrodzenia za pracę_________________________________________________ 
Ø rachunków bankowych__________________________________________________ 
Ø innych wierzytelności i praw majątkowych___________________________________ 
Ø nieruchomości_________________________________________________________ 

..................................................... 
(podpis wierzyciela) 

Oświadczam, iż na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach 
sądowych (Dz.U.2018.771) korzystam z prawa wyboru komornika. 

..................................................... 
(podpis wierzyciela) 

POUCZENIE  
1. ︎Formularze wniosku o wszczęcie egzekucji są dostępne w kancelariach komorniczych, budynkach sądów rejonowych i 

okręgowych oraz w Internecie pod adresami www.ms.go︎.pl, www.komornik.pl oraz na stronach internetowych sądów 
rejonowych, sądów okręgowych i kancelarii komorniczych. 


2. Wniosek nie musi być złożony na formularzu (art. ︎796 § 1 zd. 2 k.p.c.). 

3. Wniosek należy złożyć w kancelarii właściwego komornika albo przesłać za pośrednictwem operatora  

pocztowego (pocztą) do kancelarii tego komornika. ︎godnie z art. 1︎︎65 §︎ 2 k.p.c. w zw. z art. 13 ︎ 2 k.p.c., nadanie pisma w 
polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2 ︎12 r. – Prawo pocztowe 
lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim ︎Unii 
Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do komornika (datą wniesienia jest data nadania). 


4. Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do 
uzupełnienia braków pisma (art. 13︎0 §︎ 1 k.p.c. w zw. z art. 13 ︎ 2 k.p.c.). 


• 	︎.   Wniosek składa się do komornika sądowego, który ma prowadzić egzekucję. Właściwość komornika wynika z 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

• 	︎.  Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego. W takim przypadku do wniosku 
należy dołączyć pisemne oświadczenie o wyborze komornika (art. 1 ︎ ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2 ︎1︎ r. o komornikach 
sądowych). 

• 	︎.   ︎zgodnie z art. 1 ︎ ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2 ︎1︎ r. o komornikach sądowych, wybór komornika jest wyłączony w 
sprawach o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, 
opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz w sprawach, w których przepisy o egzekucji 
z nieruchomości stosuje się odpowiednio (np. w razie egzekucji z użytkowania wieczystego albo spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Do prowadzenia egzekucji w takich sprawach wyłącznie właściwy jest 
komornik działający przy sądzie rejonowym, w którego okręgu jest położona nieruchomość. 
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