
…………………………...…..……………….
(miejscowość, data)                      

_________________________
       (miejsce na prezentatę komornika)  

KOMORNIK SĄDOWY 
przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
CYPRIAN KUNA
Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy
ul. Tadeusza Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz
Tel.: 662–113-727,  Tel./Fax.: 784-031-555
www.kuna.komornik.pl 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W CELU WYKONANIA ZABEZPIECZENIA

UPRAWNIONY (nazwisko i imię / pełna nazwa firmy)   …………………….……..……………………………………...……… 

PESEL/NIP/KRS*…………………...….………  e-mail ……...…..………...………………..  tel. ……………………………

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)  …………………………………………………………………….

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

Nazwa banku i numer rachunku uprawnionego  ..………………....…………………..…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………
a

OBOWIĄZANY  …………………….………………………………………..………………………….…………………...

PESEL/NIP/KRS*…………………...….………  e-mail ……...…..………...………………..  tel. …………………………... 

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Do wniosku załączam tytuł zabezpieczenia w oryginale: (nakaz w post. nakazowym, wyrok, protokół, postanowienie, etc.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

dnia………………………….……….sygnatura……………………………………….……………………………………...

i wnoszę o wszczęcie postępowania przeciwko zobowiązanemu w celu zabezpieczenia: (niepotrzebne skreślić)

1.  Pełnej należności objętej tytułem zabezpieczenia wraz z kosztami*   lub 

2.  Należności głównej……………..……………… wraz zasądzonymi odsetkami od dnia …………………..………..

3.  Odsetek zaległych…………………..………………….………………….

4.  Kosztów procesu………..……………………………....…………………

5.  Inne…………..……………………………………………………………...

oraz kosztów, powstałych w toku prowadzonego postępowania.

Wnoszę o wszczęcie postępowania o zabezpieczenie w szczególności z:

1.  Rachunku bankowego: (nazwa banku i numer konta) ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Wynagrodzenia za pracę: (nazwa zakładu pracy i adres) …………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  Wierzytelności: (nazwa trzeciodłużnika, adres i z jakiego tytułu) ………………………………………………………………..

http://www.kuna.komornik.pl/


……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ruchomości: ………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  Inne:  ……………………………………………………………….………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacja:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Wierzyciel  oświadcza,  że  dokonuje  wyboru  Komornika  Sądowego  na  podstawie  przepisu  art.  8  ust.  5  ustawy  z  dnia

29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2017.1277 ze zm.)*

- Wierzyciel  oświadcza, że został pouczony zgodnie z treścią art.  136 kpc o obowiązku zawiadomienia Komornika Sądowego o każdej

zmianie  miejsca  swojego zamieszkania.  Nieodebrane pisma kierowane do wierzyciela  pozostaną w aktach postępowania  ze  skutkiem

doręczenia.

-  Jeżeli  w  drodze  czynności  przewidzianych  w  art.  801  kpc  Komornik  Sądowy  nie  ustali  majątku  pozwalającego  na  zaspokojenie

świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja zlecam na podstawie art 8012 kpc poszukiwanie majątku dłużnika za opłatą.*

- Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.*

  Załączniki:

  ……………………………………………………...

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

  ……………………………………………………...                                                (czytelny podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić


