ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Wierzyciel: ...........................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
..................................................................................................................................................................….........
(adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
…...........................................................................................................................................................................
(adres korespondencyjny)
reprezentowany przez
...............................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię, firma)
…...........................................................................................................................................................................
(adres korespondencyjny)
Dłużnik:
...............................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię/firma)
...............................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania/siedziby: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu,)
Niniejszym zlecam, aby tutejszy komornik w trybie art.53a ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach
sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.), art. 8012 k.p.c. ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego

poszukiwał majątek dłużnika, z którego może być

prowadzona egzekucja.
Wnoszę o skierowanie zapytań:
- do właściwego urzędu, czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym
nieruchomości;
- do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem,
użytkownikiem wieczystym nieruchomości;
- do Urzędu Skarbowego, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, czy posiada rachunek bankowy,
czy pobiera świadczenia podlegające egzekucji;
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia miejsca zatrudnienia dłużnika lub przysługujących
mu świadczeń;
- do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem pojazdu

mechanicznego;
- do systemu Ognivo, czy dłużnik jest posiadaczem, współposiadaczem rachunku bankowego,
- do Spółdzielni Mieszkaniowej w której zasobach może znajdować się mieszkanie w którym dłużnik
mieszka celem ustalenia przysługującego dłużnikowi spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
W przypadku uzyskania przez komornika, w toku postępowania egzekucyjnego, informacji odnośnie
majątku dłużnika, wierzyciel wnosi o egzekucję z ustalonych składników majątkowych w drodze
przedmiotowego zlecenia. W przypadku ustalenia, że dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do nieruchomości
albo ograniczone prawo rzeczowe wnoszę o przeprowadzenie jego opisu i oszacowania a następnie
wyznaczenie i przeprowadzenie licytacji publicznej.
_________________
(czytelny podpis)
Pouczenie:
Zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.) opłatę stałą w
wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku
dłużnika w trybie art .8012 Kodeksu postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,
komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie.
Zgodnie z art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do
celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem

