MAMIŃSKI & WSPÓLNICY sp. k.
Do:
Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie
…
ul. … ../…, ..-… Warszawa
Wierzyciel:

zastępca procesowy Wierzyciela:

Dłużnik:

Zolex sp. k.
ul. Przykładowa 8
00-000 Warszawa
KRS: 0000000000
r. pr. Wojciech Prawnik
Al. Błękitna 14
00-000 Warszawa
Wspólny Biznes sp. z.o.o.
ul. Firmowa 2
00-000 Warszawa
KRS: 0000000000

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Działając w imieniu Wierzyciela Zolex sp. k. (odpis pełnomocnictwa w załączeniu), przedstawiając tytuł
wykonawczy (w załączeniu) - nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przez … w
Warszawie, … Wydział Gospodarczy z dnia … … … r., sygn. akt … … …/…, opatrzony
klauzulą wykonalności tegoż Sądu w dniu … … … r., wnoszę o wszczęcie egzekucji
przeciwko Dłużnikowi – Wspólny Biznes sp. z.o.o.

celem wyegzekwowania od

Dłużnika:
– kwoty należności głównej stwierdzonej ww. tytułem wykonawczym w kwocie
74.089,08 zł ( słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiem groszy )
wraz z dalszymi ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10 stycznia 2016 r. do
dnia całkowitej spłaty,
Wierzyciel wyjaśnia, ze powyżej wskazana kwota należności głównej stwierdzonej tytułem
wykonawczym, wynika z faktu otrzymania przez Wierzyciela po uzyskaniu tytułu wykonawczego
częściowej spłaty wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym.
00-556 Warszawa, Al. Róż 7/4
tel./fax. 022 622 99 66, 022 622 62 10
email: recepcja@marcinmaminski.com.pl
www.marcinmaminski.com.pl
Member of Five Star Law
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i przeprowadzenie egzekucji z majątku Dłużnika poprzez:
1. zajęcie i egzekucję z rachunków bankowych Dłużnika,
2. zajęcie i egzekucję z wierzytelności przysługujących Dłużnikowi oraz innych praw
majątkowych Dłużnika (papierów wartościowych udziałów), w szczególności z
wierzytelności jakie przysługują Dłużnikowi:
- wobec Wedex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wymyślonej 63/7, KRS: 0000000000,
NIP: 0000000000 , REGON: 0000000000000;
- wierzytelności wobec Urzędów Skarbowych, w szczególności z tytułu nadpłat podatkowych w
tym min. z tytułu nadpłaty podatku CIT, VAT, podatku akcyzowego
- wierzytelności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
3. zajęcie i egzekucję z majątku ruchomego Dłużnika,
4. dalsze poszukiwanie majątku Dłużnika przez tutejszego Komornika Sądowego.
Jednocześnie wnoszę o:
 ustalenie i ściągnięcie wraz z egzekwowanymi roszczeniami kosztów egzekucji wg. norm
przepisanych w tym kosztów zastępstwa procesowego, a następnie przekazanie ich na
rachunek bankowy Wierzyciela
 informowanie Wierzyciela o podjętych czynnościach egzekucyjnych,
 informowanie Wierzyciela o ustalonym majątku Dłużnika,
 przekazywanie Wierzycielowi protokołów z czynności dokonywanych przez tutejszego
Komornika Sądowego.
Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru tutejszego Komornika Sądowego na podstawie art. 8
ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r.
Nr 167, poz.1191 z późn. zm.).

Załączniki:
1. tytuł wykonawczy,
2. odpis pełnomocnictwa.

