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Kłodzko, dnia J9-01-2010
\
SzP
Kancelaria Adwokacka Krzysztof Biernat
weWrodawiu
ul.Kampinoska 26
53-133 Wrocław

«ODPIS»

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZECIU

EGZEKUCJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Tomasz Glapiak zawiadamia, że przeciwko:
RWE Polska Contractiog Sp. z 0.053-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30
jako dłużnikowi na wniosek wierzyciela:
DOMENE Sp. z 0.0.
42-700 Lubliniec, ul. Sądowa 1
którego reprezentuje: Kancelaria Adwokacka Krzysztof Biernat we Wrocławiu
53-133 Wrocław uł.Kampinoska 26
zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego:
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu
z dnia 20-l1-2oo8r, sygn. akt X GC 264/07 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia l3-01-20JOr.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 10-l2-2009r, sygn. akt I A Ca 1032/09 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 13-01-201Or.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia lI-01-20l0r, sygn. akt I A Ca 1032109
wktórym zasądzono od dłużnika na rzecz wierzyciela:
odsetki do 19-01-201Or.
71 343,34zł
W przypadku zwłoki również dalsze odsetki od dnia ZO-Ol-201Or. wraz z należną od nich opłatą egzekucyjną w wysokości
194,09zł dzienne.
koszty procesu
50,OOzł
koszty zastępstwa adwokackiego W egzekucji
) 600,OOzł
opłata egzekucyjna
10859,OOzł
Do każdej przekazywanej kwoty należy doliczyć opłatę za przelew 1,000L
W przypadku zwłoki równieżdalsze odsetki od dnia 20-01-20lOr.
Do powyższych kwot dojdą dalsze koszty egzekucyjne wysokość których zostanie ustalona w miarę dokonywania czynności.
, W celu uniknięcia dalszych kosztów należy wpłacić całą egzekwowaną należność łącznie z kosztami na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Klodzku 56 1090232700000001 12537720
lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się:
57-300 Kłodzko
Grunwaldzka 2 . pokój nr

,

Wierzyciel wskazał we wniosku następujące sposoby egzekucji:

'--./ -ruchomości
~
-rachunku bankowego
-wierzytelności
(W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę

(FĘlifit"lf.

KM 164/10)

\.•
'Zol
\-~~~lr"
'f[ . ,.'.',:
../ :' k

~'

v: •... '.

.:z::'

~

.1

Zgodnie z alt. 795 §2 kpc z chwilą doręczenia dIużnikowi zawiadomienia o wszczęciu ~kucji.
'.
. .~~.ę lii4 terminu do wniesienia pn:c:z; niego zażalenia
na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Zatalenie kierUje' 'ę do.: . u
owego za pośrednictwem sądu I instancji, który
nadałldauzulę wykonalności (art.394-398 kpc) w terminie tygodniowym...
Zgodnie z an, 767 §l kpc na czynności komornika, przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w\Kłodzku. S
przysługuje również na zaniechanie dokonania
czynności przez komornika. Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego w Kłodzku w terminie ty
iowym od ty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności
(art.767 §2 kpc). Skarga na czynność komomib powinna czynić zadość wymaganiom pisma
esowego
określać zaskarżoną czynność łub czynność,
którcj zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynoości wraz z
.. cm. !
Dhdnik ma obowiązek zawiadamiać Komornika w terminie 7 dni o laridej zmianie miejscaswego
trwa ącej dłużej niż miesiąc. W razie zaniedbania tego
obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia Dłużnik, który zani
. omienia w terminie siedmiu dni komornika
o każde] zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niżjeden miesiąc, może być ukanmy grzywną w wysokości do 500,OOzł(alt. 136 § l i §21cpc w zw. z
art, 13 §2 kpc alt. 761 §3 kpc, i art, 762 §l kpc),
Zgodnie z alt. 300§2 kk. kto w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego. udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego
wierzyciela przez lo, że usuwa, ukrywa, zbywa. darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozomie obciąża, uszkadza sIdadniki swojego majątku zajęte lub zagrożone
zajęciem polega karze wolności od 3 miesięcy do 3 lat
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