
……………………………………………………., dnia …………………………….. 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Lublin-Zachód w Lublinie 

dr Tomasz Demendecki 
ul. Strażacka 8/90 

20-022 Lublin 

Uprawniony: 
………………………………………………………… 
/ imię, nazwisko / nazwa / 
………………………………………………………… 
/ adres / 
………………………………………………………… 
/ numer PESEL, NIP, REGON, KRS, numer telefonu, adres e-mail / 

Obowiązany: 
………………………………………………………… 
/ imię, nazwisko / nazwa / 

………………………………………………………… 
/ adres / 

………………………………………………………… 
/ numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail / 
 

PESEL: …………………………………………… 
NIP: ………………………………………………. 
REGON: ………………………………………… 
KRS: ……………………………………………… 

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego 

W oparciu o załączony tytuł zabezpieczenia – Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym*/ 
Postanowienie Sądu* …………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………..…. sygn. ………………………………………, z dnia …………………………………………. 
wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego celem  zabezpiecze-
nia następujących kwot: 
1. …………………………. zł tytułem należności głównej wraz z odsetkami jak w tytule od dnia 
………………. do dnia zapłaty 
2. …………………………. zł tytułem kosztów procesu 
3. ………………………….……………………………………………………………………………………………. 
 
Zabezpieczenia należy dokonać na następujących składnikach majątku obowiązanego: 
/jeżeli tytułem zabezpieczenia jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym uprawniony wskazuje sposoby zabezpieczenia, niezbędne 
jest zaznaczenie znakiem X przynajmniej jednego sposobu, ale w celu skutecznego postępowania wskazane jest zaznaczenie wszystkich 
sposobów/ 

☐ rachunkach bankowych 

☐ wynagrodzeniu za pracę lub świadczeniu emerytalno-rentowego 

☐ ruchomościach znajdujących się w miejscu zamieszkania/siedzibie obowiązanego 

☐ wierzytelnościach 

☐ innych prawach majątkowych 
 



Uprawnionemu znane są następujące składniki majątku obowiązanego: 
/dotyczy tylko sytuacji, gdy tytułem zabezpieczenia jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – należy wpisać np. nazwę i nr rachunku 
bankowego, dane pracodawcy, zleceniodawcy, nazwy spółek, w których obowiązany ma udziały, ruchomości z miejscem ich położenia/ 

          1.  …………………………………………………………………………………………….. 
       2. ……………………………………………………………………………………………… 
       3. ……………………………………………………………………………………………… 

☐ Wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 
/należy  zaznaczyć  znakiem  X,  jeżeli  miejsce  zamieszkania  lub  siedziba   obowiązanego   nie   znajduje   się  na obszarze właściwości Sądu 
Rejonowego  Lublin-Zachód  w  Lublinie,  tj.:  na  terenie  gmin   Jastków  i  Konopnica  oraz  miasta  Lublin  w  granicach:  na  zachód  od  Al. 
Spółdzielczości Pracy, ul. Unickiej, ul.  Podzamcze,  Al.  Unii  Lubelskiej  do  skrzyżowania  z  ul. Fabryczną  i na  południe  od  ulic:  Fabryczna, 
Droga Męczenników Majdanka, do granicy miasta z Gminą Głusk/ 

 
                                                                                              …………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                           czytelny podpis uprawnionego 

Załączniki: 
 - tytuł wykonawczy w oryginale 
 - odpis tytułu w oryginale, jeżeli podstawą prowadzenia postępowania jest postanowienie 
   w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia wydane na posiedzeniu niejawnym* 
 - odpis z KRS uprawnionego 


