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Komomik Sądowy'
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Tomasz Glapiak
Kancelaria Komornicza Grunwaldzka 2, 57-300 Kłodzko
tel. +748657151
e-mail: klodzko.glapiak@kotnornik.fI
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ZAWIADOMIENIE
.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

RWE Polska Contracting Sp. z

W

O WSZCZĘCIUEGZEltUCJI

Kłodzku Tomasz Glapiak zawiadamia, Ze przeciwko:

0.0.

53-333 Wrocław, ul. Powstatków Śląskich 28/30
jako dłużnikowi na wniosek wierzyciela:
DOMENE Sp. z 0.0.
42-700 Lubliniec, > ul. Sądowa l
którego reprezentuje: Kancelaria Adwokacka Krzysztof Biernat we Wrocławiu
53-133 Wrocław ul.Kampinoska 26
zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykotawczego.
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy
z dnia 24"03-201lr, sygn. akt X GC l 02JI Ozaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia28-06-2011r.
w którym zasądzono od dłużnika na rzecz wierzyciela:
należność główna
284 848,52zł
odsetki do 07-07-2011r.
49001,75zł
W przypadku zwłoki również dalsze odsetki od dnia 08-07-2011r. wraz znależną od ruch opłatą egzekucyjną w wysokości
116,67zł dzienne.
koszty procesu
21 460,00zł
koszty zastępstwa adwokackiego w egzekicji
1 800,00zł
koszty klauzuli
66,OOzł
opłata egzekucyjna
53306,44zł
Do każdej przekazywanej kwoty należy doliczyć opłatę za przelew 1,00zł.
W przypadku zwłoki r6wnieżdalsze

odsetki od dnia 08-07-201Ir.

Do powyższych kwot dojdą dalsze koszty egzekucyjne wysokość których zostani e ustalona w miarę dokonywania czynności.
W celu liniknięcia dalszych kosztów należy wpłacić całą egzekwowatą należność łącznie z kosztami na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SAlO. w Kłodzku 56 10902327 0000 00011253 7720
lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się:
57-300 Kłodzko
Grunwaldzka 2 ,pokój nr

Wierzyciel wskazał we wniosku następujące sposoby egzekucji:
-ruchomości
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(W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnauirę

KM: 2530/11)
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Zgodnie z art. 795 §2.kpc z chwilą doręczeni.a dlt~o.;::i
z~w.iadomi~nia o WSzc~ęd~egZek~Cji roz~oc.~yna się bieg terminu do wni~sienia przez niego
zażalenia na postanowierue o nadaniu tytułowi egzekucyjdemu ..k.La.!8:~~qś;;VZażaletlte
kieruje Się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu I
instancji, który nadał klauzulę wykonalności (art394-398 kpc) w terminie tygodniowym
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