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Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Tomasz Glapiak zawiadamia, te przeciwko:
RWE Polska Contraetiog Sp. z 0.0.
53-333 Wrocław,
ul Powstańców Śląskich 28/30
jako dłlmrikowi na wniosek wierzyciela:
OOMENE Sp. z 0.0.
42-700 Lubliniec. uJ. Sądowa. 1
którego reprezentuje: Kancelaria Adwokacka KrzysztofBiemat
we Wroeławiu
53-133 Wrocław

ulK.ampinoska

26

zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego:
Wyrok Sądu Obęgowego wc Wrocławiu
z dnia 20-11-2008r, syga akt X GC 264/07 Z80patrzonywklauznlę
wykonalności
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 10-12-2009r, sygn. aktIA Ca 1032/09 zaopatrzony
Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 17-12-2009r, sygn. akt I A Ca 1032/09
w którym zasądzono od dłumika na rzecz wierzyciela:

z dnia 21-12-2009r.

w klauzulę wykonalności

z dnia 21-12-2009r.

główna
47386S,81zł
odsetki zaległe
65 S92,38zł
koszty procesu
5 OOO,ODzł
koszty adwokackie
9067,OOzł
koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji
7200,00zł
koszty klauzuli
110,007ł
opłata egzekucyjna
77 347,8Ozł
. Do katdej przekazywanej
kwoty naldy doliezye opłatę za przelew 1,00zł.
należność

Do powy1:szych kwot dojdą dalsze koszty egzekucyjne WjSOkość których zostanie ustalona w miarę dokonywania czynności.
W celu uniknięcia dalszych kosztównależy
wpłacić całą egzekwowaną należność łącznie z kosztami na konto komornika:
BaukZachodni
WBK SA l O. w Kłodzku 56109023270000000112537720
lub bezpośrednio w kancelarU mieszczącej się:
"-.../
57-300 KłOORn
Qnmwaldzb 2 • pokój nr

Wierzyciel wskazał we wniosku następujące sposoby egzekucji:
-ruchomości
-raclmnkn bankowego
-wierzytelności
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na posrnnowienie o nadaniu tytułowi egzekocyjnemu
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klauzuli W)ikonaltloki. Zatalmie·
ie się do sądu :towegn
za pośrednictwem sądu I ins1aIIcji.bóry
nadał 1dauzulę wykonalności (art.394-398 kpc) w tc:rmiDic tygodniowym.
'I
Zgodnie z art.767 §1 kpc na C2}'lUJOŚci Jromomika, ptZJSIngąje skarga do Sądu RejOllOw
w KJodzku. Skarp pr.zysługuje również Da zaniecbanie do1ronmńa
czynności przez komornika. Sbrgę wnosi si~ do Sądu Rejonowego w Kłodzku w tenniDie
• wym od cla1ł' zawiadomienia strony o cJokonaniu cz;yuuości
(arf. 767 §2 }(PC).Skarga na czynn<>ŚĆ komornika powinna czynić ~
wymaganiom
•
ego oriIz określać zaslmrlooą czynność lub cz:ymKlŚĆ,
której zaniechano, jak równie! wniosek o zmianę, uchyIeoie lub dolcDnanie (lZj'llIlOŚCi wraz z
•aDem.
Dłużnik ma obowiązek zawiadamiać Komornika w tenninie 7 dni o bt.dej znUanie miejsca sweao
.ące; ~
nit miesiąc. W rlI2le zaniedbmtiatego
obowi~
korespondencję pozostawia si~ wakfach sprawy ZJ: skutkiem doręczańa. DIu:lnik:, który ZBIli
powiadomienia w temUnie siedmiD dni kDmomika
o łażde.i zmianie miejsca swego pobytu. ttwąjll!'e.i ~
nit jeden mi~.
lI107AO być ukamny grzywną w ~i
do SOO,OOzł (art. 136 § 1 i §2 kpc w zw. z
art. 13 §21pc 3rt.761 § 3 kpc. i arf. 762 §1 kpc).
Zgodnie z arf. 300§2 kk. kto w celu udamJmienia wykooania 0I2<=ia sądu lub innego organu ~owego,
udaremnia 1ub usuzupla zaspoImjańe swąjego
wierzyciela pr:zez to, te usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, nis7ay. a;eczywiście łub pozornie obcią1:a. uszkadza dładniki swojego majątku Djęte lub Dgrot.one
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