
                 

                  
 

 

ul. Słowackiego 4/4,   
32-500 Chrzanów           
ul. Rusznikarska Deptak 2/7,  
31-261 Kraków 
 

NIP 628–201-59-48 REGON 121042631 
Bank Polska Kasa Opieki S.A.  
20 1240 4230 1111 0010 5319 9659 
 

TEL 32 753-82-30, KOM 509-969-369  
E-MAIL kancelariamosor@gmail.com 
WWW www.kancelariamosor.pl 
 

 

 Kraków, dnia 30 listopada 2015 r. 
 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 

 dla Krakowa – Podgórza 

ul. Egzekucyjna 7 

38-888 Kraków 

 

 

Wierzycielka: Małgorzata Myszka 

 ul. Konwaliowa 30 

 30-806 Kraków 

 

Dłużnik: Jan Kowalski 

 ul. Abrahama 113/3 

 30-555 Kraków 

 

 

WNIOSEK 

o wszczęcie egzekucji 

 

Niniejszym wnoszę o: 

1. wyegzekwowanie następujących kwot: 

a. kwoty 12 000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 

zapłaty, 

b. kwoty 700,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, 

c. kwoty 66,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego, 

na podstawie załączonego do wniosku tytułu wykonawczego - wyroku Sądu 

Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Wydział I Cywilny wydanego 

w sprawie o sygn. akt I C 20589/15 z dnia 2 października 2015 r. opatrzonego 

klauzulą wykonalności z dnia 25 listopada 2015 r.; 

2. skierowanie egzekucji do rachunku bankowego dłużnika, który posiada w Banku 

Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie; 

3. przyznanie kosztów postępowania egzekucyjnego według norm przepisanych i 

obciążenie tymi kosztami dłużnika; 

4. przekazanie wyegzekwowanych należności na konto bankowe wierzycielki o 

numerze: 33 8888 8888 8888 8888 8888 8888. 

 

Uzasadnienie 

 

Prawomocnym wyrokiem z dnia 2 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Podgórza w Krakowie, Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 20589/15 zasądził od 
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Jana Kowalskiego na moją rzecz kwotę 12 000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 

1 lipca 2015 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 700,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Powyższemu orzeczeniu tenże Sąd nadał klauzulę wykonalności dnia 25 listopada 2015 r. 

 

Dowód: - tytuł wykonawczy. 

 

Do chwili obecnej dłużnik nie dokonał dobrowolnie zapłaty wynikającej ze 

wskazanego powyżej rozstrzygnięcia. Jednocześnie wierzycielce wiadomym jest, że dłużnik 

posiada rachunek bankowy w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie, do którego 

zdaniem wierzycielki należy skierować egzekucję. 

 

Wobec powyższego, wniosek o wszczęcie przeciwko dłużnikowi egzekucji we 

wskazany przez wierzycielkę sposób, jest konieczny i uzasadniony. 

 

Wierzycielka dokonała wyboru komornika zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o 

komornikach sądowych i egzekucji. 
 

 

 

 

 …………………………………… 

 Małgorzata Myszka 

 

 

 

 

Załącznik: 

- tytuł wykonawczy. 


