
Gdańsk, dnia …................................. r.  

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 

Gdańsk-Północ w Gdańsku  

Krystian Pstrong   

80-232 Gdańsk ul. Matejki 6/100 

 

Wierzyciel(ka): 

 (nazwisko i imię/ nazwa *):  ...................................................................................................................................... 

( reprezentowany(a) przez ):  ………………………………………..……................................................…………  

(zamieszkały(a)/ z siedzibą/adres do doręczeń*): …………………............................……………………….......... 

..................................................................................................................................................................................... 
                              (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr. domu, tel. kontaktowy) 
 

Dłużnik(czka) 

(nazwisko i imię/ nazwa *): ................................................................................................. ....................................... 

(zamieszkały(a)/ z siedzibą*) : ...................................................................................................... ............................. 

..................................................................................................................................................................................... 
                              (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr. domu, tel. kontaktowy) 
 

ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA 

 

Wierzyciel zleca, aby tutejszy Komornik w trybie art. 44 ustawy z dnia 28 luty 2018. o 

kosztach komorniczych (t.j. Dz.U. 2018.770 z dnia 2018.04.25 z późn. zm.) w zw. z art. 8012 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego  poszukiwał majątek 

dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja. 

 

Wnoszę o skierowanie zapytań: 

 - do katastru 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; 

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. 

_________________ 

(podpis wierzyciela) 

 
 

Pouczenie: 



Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 28 luty 2018. o kosztach komorniczych opłata stała za poszukiwanie majątku 

dłużnika na zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 801 z indeksem 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego, wynosi 100 złotych. Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie 

majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 nie zdołano ustalić majątku 

pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Poszukiwaniem majątku nie jest realizacja 

wniosków wierzyciela o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do podmiotów wymienionych w art. 

761 § 11 pkt 1-6 k.p.c.   
 


