
____________________, dnia______________ 

 

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach 

Norbert Giełżecki 

Ul. Złota 23/315  

25-015 Kielce 

 

 

WNIOSEK O WYKONANIE ZABEZPIECZENIA 

 

Uprawniony: 

____________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko) 

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

tel: _______________________ e-mail: ______________________________________________________________ 

Nr PESEL: ____________________________, 

Nr NIP: _______________________________, 

Nr Dow. Osob./KRS:______________________, 

Regon: _________________________________. 

reprezentowany przez pełnomocnika: ________________________________________________________________ 

adres: _________________________________________________________________________________________ 

tel: ________________________e-mail: _____________________________________________________________ 

 

Obowiązany: 

_______________________________________________________________________________________ 
(nazwisko i imię) 

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

imiona rodziców: ________________________________________________________________________________ 

Nr PESEL: ____________________________, 

Nr NIP: _______________________________, 

Nr Dow.Osob./KRS:______________________, 

Regon: _________________________________. 

 

W załączeniu przedkładam w oryginale tytuł zabezpieczenia: __________________________________________ 
                                                                                            (nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, postanowienie, wyrok w post. gosp. art. 479 19a kpc., itd.) 

Sądu ___________________ w ___________________ sygn. akt __________________ z dnia __________________ 

klauzula wykonalności z dnia  ___________________. 

Wnoszę o dokonanie zabezpieczenia następującego roszczenia: 

1. należności głównej ____________________________________ zł, 

    odsetki od dnia _______________________________________ do dnia __________________________________   

2. kosztów procesu ________________________________  zł, 

 

Zabezpieczenia należy dokonać w następujący sposób (dotyczy zabezpieczenia na podstawie nakazu zapłaty lub wyroku) - przez 

zajęcie: wynagrodzenia za pracę, renty/emerytury, rachunku bankowego, innych wierzytelności, ruchomości, innych 

praw majątkowych.  



 

– Obowiązany posiada ruchomości: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(w miarę możliwości należy wymienić ruchomości lub wpisać do ustalenia przez komornika) 

– Obowiązany pracuje: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(w miarę możliwości należy podać nazwę pracodawcy, adres lub wpisać do ustalenia przez komornika) 

– Obowiązany pobiera rentę/emeryturę: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(w miarę możliwości należy podać oddział, adres lub wpisać do ustalenia przez komornika) 

– Obowiązany posiada rachunki bankowe: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(w miarę możliwości należy wskazać nazwę banku lub wpisać do ustalenia przez komornika) 

– Obowiązany posiada wierzytelności: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(w miarę możliwości należy wpisać nazwę trzeciodłużnika, adres lub wpisać do ustalenia przez komornika) 

– Obowiązany posiada inne prawa majątkowe: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(w miarę możliwości należy wpisać nazwę trzeciodłużnika, adres lub wpisać do ustalenia przez komornika) 

 

Jednocześnie oświadczam, że dokonuję wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 

22.03.2018r. o komornikach sądowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 771). 

 

 

 

________________________________ 
                                                                                                                                              (podpis wierzyciela) 

 

 

 

Załączniki: 

1. Tytuł zabezpieczenia w oryginale, 

2. _________________________________________________, 

3. _________________________________________________, 

4. _________________________________________________, 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


