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KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

JAKUB NIEDOPYTALSKI
ul. Stelmachów 281a
31-349 Kraków

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO

Uprawniony (wnioskodawca – osoba, na rzecz której zasądzono świadczenie):

imię i nazwisko/nazwa spółki

numer PESEL/NIP/REGON/KRS

adres zamieszkania
(ulica, numer domu/lokalu,
 kod pocztowy, miejscowość)

inne dane ułatwiające kontakt
(numer telefonu, adres e-mail)

Obowiązany (osoba, która zobowiązana jest do spełnienia świadczenia):

imię i nazwisko/nazwa spółki

numer PESEL/NIP/REGON/KRS,
data urodzenia, seria/nr dow. osobistego

nazwa działalności gospodarczej

adres zamieszkania
(ulica, numer domu/lokalu,
 kod pocztowy, miejscowość)

adres działalności gospodarczej
(ulica, numer domu/lokalu,
 kod pocztowy, miejscowość)

inne adresy obowiązanego
 znane uprawnionemu
 (ulica, numer domu/lokalu,
 kod pocztowy, miejscowość)

inne dane kontaktowe
(numer telefonu, adres e-mail)

Tytuł zabezpieczenia (podstawa postępowania zabezpieczającego):

rodzaj tytułu [wyrok, nakaz zapłaty, 
postanowienie, akt notarialny itp.]

organ, który wydał tytuł wykonawczy 
[nazwa Sądu, dane notariusza itp.]

data wydania tytułu  zabezpieczenia

sygnatura akt/aktu notarialnego

wzór pobrano ze strony www.komornik-krakow.eu



Wnoszę o wszczęcie postępowania zabezpieczającego przeciwko w/w obowiązanemu w celu zabezpieczenia

następujących należności:

należność główna zł      

odsetki (rodzaj – ustawowe/umowne/lombardowe 

oraz data, od/do której uprawniony domaga się odsetek)

koszty procesu zł      

inne koszty (wskazać jakie) zł      

z następujących składników majątkowych dłużnika (należy zaznaczyć znakiem X żądane sposoby egzekucji):

□ wszystkie dopuszczalne sposoby egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości

□ dodatkowo z nieruchomości

[UWAGA: w razie wyboru tego sposobu egzekucji wymagane jest 
wskazanie numeru księgi wieczystej i adresu nieruchomości]

LUB

  □ wyłącznie z następujących sposobów egzekucji:

WYBÓR SPOSÓB EGZEKUCJI
ŹRÓDŁA DOCHODÓW DŁUŻNIKA
(jeżeli nie są znane wierzycielowi, wpisać: „według ustaleń Komornika”)

□ z wynagrodzenia za pracę
miejsce pracy:

□ z wierzytelności z rachunków bankowych
nazwy banków lub numery rachunków bankowych:

□
z innych wierzytelności, w tym 

ze świadczeń emerytalno-rentowych

nazwy zleceniodawców/kontrahentów, rodzaj świadczeń:

□ z innych praw majątkowych
udziały w spółkach prawa handlowego, patenty i inne:

□ z ruchomości
pojazdy mechaniczne lub inne wartościowe ruchomości:

□ z nieruchomości

[UWAGA: w razie wyboru tego sposobu egzekucji wymagane jest 
wskazanie numeru księgi wieczystej i adresu nieruchomości]

Ponadto oświadczam, że:

□ korzystam z prawa wyboru Komornika
w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s.e.

[należy  zaznaczyć,  jeżeli  dłużnik  zamieszkuje  poza  rewirem  Sądu
Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie  – wybór  Komornika
jest  możliwy  wyłącznie  w  granicach  apelacji  krakowskiej (województwa
małopolskiego),  przy  czym  nie  jest  on  możliwy  w     zakresie  egzekucji  z
nieruchomości]
– zob. www.komornik-krakow.eu/obszar-dzialania

□

zlecam Komornikowi poszukiwanie 
majątku obowiązanego za wynagrodzeniem
w trybie art. 8012 k.p.c. i art. 44 u.k.k.
w zw. z art. 743 § 1 k.p.c.

[należy  zaznaczyć,  jeżeli  wierzyciel  nie  zna/nie  wskazał  wszystkich
składników  majątku  dłużnika  i  chce,  żeby  Komornik  sam  dokonał
ustaleń  w  tym  zakresie;  Komornik  poinformuje  wierzyciela  o
konieczności  poszukiwania  majątku  w  odrębnym  wysłuchaniu
wierzyciela]

  Załączniki:
- oryginał tytułu zabezpieczenia

- ………………………………………….

czytelny podpis uprawnionego (imię/nazwisko):

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

wzór pobrano ze strony www.komornik-krakow.eu


