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

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Gdańsk-Północ w Gdańsku 
Krystian Pstrong 
Kancelaria Komornicza nr XII w Gdańsku 
ul. Staszica 6/1
80-232 Gdańsk

Wnioskodawca:

nazwisko i imię:................................................................................................................................................…
identyfikator:..................................................................................................................................................…..

(PESEL/NIP/KRS/REGON)
 PESEL:............................................................................................................................................................….
zamieszkała,-y/adres do doręczeń: ............................................................................................................ …….

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr. Domu)

e-mail:.............................................................tel. kontaktowy:........................................................................... 

Dotyczy: 

nazwisko i imię:................................................................................................................................................…
identyfikator:...................................................................................................................................................….

(PESEL/NIP/KRS/REGON) 

(zamieszkała/adres do doręczeń):..............................................................................................………………

sygn. akt sądowych: ……………………………..

WNIOSEK O DORĘCZENIE ZA POŚREDNICTWEM KOMORNIKA W TRYBIE ART. 1391§ 1
KPC W ZWIĄZKU Z ART. 3 UST. 4 PKT 1 USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH 

Wnoszę o doręczenie załączonych pism procesowych za pośrednictwem komornika adresatowi:

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

na adres:
....................................................................................................…………………………………………….

W przypadku,  gdy  próba  doręczenia  okaże  się  bezskuteczna  proszę  o  udzielenie  informacji  o
dokonanych ustaleniach poprzez nadesłanie kopii protokołu. 

Wnoszę o niezwłoczne wezwanie o stosowną opłatę stałą za doręczenie w formie pisemnej oraz
dodatkowo  na  adres  mailowy  wskazany  powyżej,  z  uwagi  na  zakreślony  przez  Sąd  termin  tj.  do
dnia.............................. 

Jednocześnie  wskazuję  numer  rachunku  bankowego  na  który  należy  dokonać  zwrotu
niewykorzystanej zaliczki:
..............................................................................……….

..............................................…
(podpis wnioskodawcy) 

Załączniki:
1. Odpis pisma procesowego z dnia............................................…
2. Zobowiązanie sądu do doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika
3. Koperta



Informacja: 
Zgodnie z art. 3a ust. 4 i 5 ustawy o komornikach sądowych jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika
adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych
ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje
pod wskazanym adresem. Zgodnie z art. 41 Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w

sposób przewidziany w art. 3 zadania komornika ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz.771, z późn.
zm.) wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie,niezależnie od liczby adresatów tego
pisma tam  zamieszkałych  i  liczby  podjętych  prób  doręczenia.  Opłata  stała  od  wniosku  o  podjęcie  czynności  zmierzających  do  ustalenia

aktualnego adresu  zamieszkania  adresata,  o  których  mowa w art.  3 zadania  komornika  ust.  4  pkt  1a  ustawy z dnia  22 marca 2018  r.  o

komornikach sądowych, wynosi 40 złotych. 


