Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie
Przemysław Górny
62-200 Gniezno, ul. Pocztowa 9
WNIOSEK EGZEKUCYJNY KM

dnia________________

Wierzyciel(ka) _______________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

zamieszkały(a) ___________________________________________________, e-mail______________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

pesel________________, NIP________________, nr dow. os._______________, nr tel.______________
podatnik VAT (tak/nie*)________, miejsce pracy _____________________, urząd skarbowy _________
(właściwy dla wierzyciela)

Wyegzekwowane należności należy przekazywać:
a)przekazem pocztowym na adres _________________________________________________________
b) na rachunek bankowy nr ______________________________________________________________
Dłużnik(czka) _______________________________________________________________________
(nazwisko i imię)
urodzony(a) ________________, syn(córka) _________________, nazwisko rodowe________________
(data i miejsce)

(imiona rodziców)

zamieszkały(a) _______________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

pesel _______________, NIP ________________, nr dow. os._______________, nr tel.______________
Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu ____________________w _____________________
z dnia _______________sygnatura akt ________________________
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. należności głównej _____________________________ zł
z zasądzonymi odsetkami od dnia_________ w kwocie ________ / wg wyroku
2. kosztów procesu ______________________________ zł
3. kosztów klauzuli _____________________________ zł.
4. _____________________________________________
5. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji
Uwaga! Każdą wpłatę bezpośrednią od dłużnika proszę wpisać na odwrocie wniosku (datę, kwotę wpłaty, na co została zaliczona).

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:
1. ruchomości dłużnika tj._______________________________________________________________
(wymienić ruchomości)

znajdujących się w _____________________________________________________________________
2. wynagrodzenia/renty dłużnika w _______________________________________________________
3. konta bankowego dłużnika nr ______________________________w banku ____________________
4. wierzytelności dłużnika z tytułu_________________________________________________________
5. nieruchomości dłużnika o nr KW ____________ położonej w _________________________________
Nie mam wiedzy na temat majątku dłużnika i zlecam komornikowi poszukiwanie majątku w trybie art. 801 2 kpc*.
Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

_______________________
(podpis wierzyciela)
*niepotrzebne skreślić

www.gnieznokomornik.pl

e-mail: kancelaria@gnieznokomornik.pl

ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Odbiorca faktur:
(imię i nazwisko / nazwa)
Adres
(ulica, nr
domu/mieszkania, kod
pocztowy, miasto)
Telefon kontaktowy
NIP
Regon
KRS
Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
Dz. U. 2011 r., nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), wyrażam zgodę na stosowanie przez Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysława Górnego faktur elektronicznych i
ich korekt.
Adres e-mail, na który będzie przesyłana faktura elektroniczna
to: ................................................................
Faktury będą przesyłane z adresu e-mail: faktury@gnieznokomornik.pl
Przyjmuję do wiadomości, że Komornik może wystawiać dokumenty (faktury, duplikaty faktur,
korekty faktur) również w tradycyjnej formie papierowej zamiast w formie elektronicznej, na co
wyrażam zgodę.
Ponadto oświadczam, iż:

niniejsza zgoda ma charakter trwały i umożliwia stosowanie faktur elektronicznych i ich
korekt przez Komornika, aż do momentu cofnięcia niniejszej zgody;

mam świadomość, że niniejsza zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie;
W przypadku zmiany wyżej wymienionego adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego
powiadomienia o zmianie adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbioru faktur
elektronicznych lub elektronicznie na adres e-mail: faktury@gnieznokomornik.pl

__________________________________________
data oświadczenia / podpis

