
.......................................................................... 
            (miejscowość, data) 

 

     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni  

Adrian Kraśniewski  

Kancelaria Komornicza nr VII w Gdyni  

Aleja Zwycięstwa 252/2  

81-540 Gdynia 

 

     

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO  
 

 

Uprawniony 
 
......................................................................................................................................................................................................... 

(nazwisko i imię/nazwa podmiotu, numer telefonu, adres mailowy) 
 

zamieszkały(-ła)/ mający(-ca)siedzibę  

 
......................................................................................................................................................................................................... 

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) 
 

PESEL …..........................................................    REGON ..................................................... 

NIP...............................................................                 KRS …......................................................... 

Dowód osobisty (seria i numer) …........................................................................................................ 

 

 

Zobowiązany 

 
 ........................................................................................................................................................................................................ 

(nazwisko i imię/nazwa podmiotu) 
 

zamieszkały(-ła)/mający(-ca) siedzibę  

 
 ........................................................................................................................................................................................................ 
                                                (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) 
 

data urodzenia     …................................................................................. 

imiona rodziców ….................................................................................. 

                         

 

PESEL …...................................................                                 REGON ..................................................... 

NIP................................................................                                 KRS….......................................................... 

Dowód osobisty (seria i numer) …......................................................................................................... 

 

 

Przedkładam tytuł zabezpieczenia w postaci:  

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

(dokładna nazwa tytułu zabezpieczenia, data wydania , sygnatura akt) 
 



 

i wnoszę o wszczęcie postępowania w przedmiocie zabezpieczenia przeciwko obowiązanemu 

celem zabezpieczenia następujących należności:  

     

1) pretensji głównej …...............................................................................................zł  
                         (wartość) 

z odsetkami w wysokości od dnia ….............................................. do dnia zapłaty 

              (data) 

2) kosztów procesu ….................................................................................................zł 
(wartość) 

3) kosztów zastępstwa procesowego ………………………………………….zł 
                                         (wartość) 

4) kosztów klauzuli  …................................................................................................zł 
                                                                               (wartość) 

 

5) kosztów postępowania 

zabezpieczającego ………………………………………………………………...zł 
                         (wartość) 

6) inne      …........................................................................................................................zł 
                   (wskazać jakie i ich wartość) 

Wnoszę o dokonanie zabezpieczenia poprzez zajęcie: 

- wynagrodzenia za pracę obowiązanego  

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

(nazwa, adres pracodawcy) 
 

- ruchomości obowiązanego 

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

(wymienić ruchomości, wskazać gdzie się znajdują) 

       

- rachunku bankowego obowiązanego w banku 

 
......................................................................................................................................................................................................... 

(nazwa banku i numer rachunku) 
 

- wierzytelności obowiązanego 

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

(podać jakie, imię, nazwisko/nazwa trzeciodłużnika) 
 

- nieruchomości obowiązanego  

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

(numer Księgi Wieczystej, położenie- adres, wielkość udziału) 
 

- inne 

 
......................................................................................................................................................................................................... 

(emerytura/renta/ pozostałe świadczenia/ inne prawa majątkowe) 



 

 

Wyegzekwowane należności proszę przekazywać na rachunek bankowy uprawnionego: 
 

__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 
                                                                                    (numer rachunku)  
   

………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                           
(nazwa banku) 

 

 

 

 

Uprawniony oświadcza, iż dokonuje wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 

w Gdyni Adriana Kraśniewskiego, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 

2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018, poz. 771, z późn. zm.)   

   

                                       
                                                               ………………………………..…………………………………. 
              (podpis uprawnionego) 
 
 

Załączniki: 

1. 

2.  


