………………., ……………………… r.
/miejscowość/

/data/

Sąd Rejonowy w ………………………..……….
………………………..…….… Wydział Cywilny
ul. ………………………………..
……………………………………
(kod pocztowy)

za pośrednictwem:
Komornik Sądowy ……………………….…………..
przy Sądzie Rejonowym w …….………….………..
ul. ………………………………………………………..
……………………………………………………………
(kod pocztowy)

Wierzyciel: …………………………………..………………………..
Dłużnik: …………………………………………..………………..
sygn. akt komorniczych: Km ………………..
SKARGA DŁUŻNIKA
na czynności Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w
………………………., Pana/Pani ……………………., z dnia …………………r.
Działając w imieniu własnym jako dłużnik, na podstawie art. 767 § 1 k.p.c. skarżę
czynności

Komornika

Sądowego

działającego

przy

Sądzie

Rejonowym

w …………………………… Pana/Pani …………………………………………………….,
prowadzącego/prowadzącej kancelarię komorniczą w ……………..………… przy
ul. …………………………….…….., polegające na:

1. …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(w tym miejscu należy napisać jakich czynności niezgodnych z prawem
dopuścił się komornik w trakcie postępowania egzekucyjnego, w jaki sposób
naruszył prawa dłużnika lub błędnie naliczył opłatę egzekucyjną).
Na podstawie powyższego wnoszę o:

1. uchylenie

zaskarżonej

czynności

komornika

polegającej

na

…………………………………………………………………………………………..
(trzeba napisać z jaką czynnością nie zgadza się dłużnik);
2. zwieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika
sądowego Pana/Panią ……………………………………. pod sygn. akt: KM
………………………………… do czasu prawomocnego zakończenia sprawy
wywołanej niniejszą skargą na czynności komornika;

3. zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania według
norm prawem przepisanych.

Uzasadnienie
W dniu …………………………… roku Komornik Sądowy działający przy
Sądzie

Rejonowym

w

…………………………………………

Pan/Pani

…………………………….…………….. dokonał czynności egzekucyjnych wobec
mojej osoby jako dłużnika polegającej na ………………………………………………….
………………………………………………………………………………….………………
(należy opisać czynność komornika, z którą nie zgadza się dłużnik).
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Czynności podjęte przez komornika naruszyły prawa przysługujące mojej
osobie

jako

dłużnikowi,

co

stało

się

podstawą

złożenia

skargi.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..(W

tym

miejscu

należy opisać swoją sytuację, dlaczego według dłużnika komornik naruszył prawo i
na czym to naruszenie polegało).
Wniosek o zawieszenie postępowanie egzekucyjnego dłużnik motywuje tym,
że dalsze toczenie postępowania egzekucyjnego doprowadziłoby do pogorszenia
sytuacji prawnej i majątkowej dłużnika.
…………………………………..
/podpis czytelny/

Załączniki:
1. 1 odpis skargi (jeśli wierzycieli albo dłużników jest więcej niż 1 należy dołączyć
odpowiednią dla ich ilości liczbę dodatkowych egzemplarzy skargi);
2. Opłata sądowa w kwocie 100 zł (opłatę należy wnieść w znakach sądowych,
uiścić w kasie właściwego sądu rejonowego albo przelać na rachunek
właściwego sądu rejonowego);
3. …………………….. ( ewentualnie inne dowody jeśli dłużnik chce je załączyć).
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