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Kłodzko, dnia 11-06-2010
SzP
Kancelaria Adwokacka Krzysztof Biernat
we Wrocławiu

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w ~ku
Tomasz Glapiak
Kancelaria Komornicza Grunwaldzka 2, 57-300 Kłodzko
tel. +74 865 71 51 e-mail: klodzko.glapiak@komornik.pl
KM 827/10

uł.Kampinoska 26
53-133 Wrocław

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Tomasz Glapiak zawiadamia, że przeciwko:
RWE Połska Contracting Sp. z 0.0.
53-333 Wrocław, ul. Powstańców 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 wykonawczego:
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział I Cywilny
z dnia 30-03-20 l Or, sygn. akt I A Ca 951/09 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 08-06-2010r.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział I Cywilny
z dnia 01-06-2010r, sygn. akt I A Ca 951/09
w którym zasądzono od dłużnika na rzecz wierzyciela:
należność główna
657 151,43zł
odsetki do 11-06-20 l Or.
378211,17zł
W przypadku zwłoki również dalsze odsetki od dnia 12-06-2010r. w wysokości 234,06zł dzienne.
koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji
7200,OOzł
koszty klauzuli
68,OOzł
opłata egzekucyjna
81 501,30zł
Do każdej przekazywanej kwoty należy doliczyć opłatę za przelew 1,OOz\.
W przypadku zwłoki również dalsze odsetki od dnia l2-06-2010r.
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 10. w Kłodzku 561090232700000001
12537720
lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się:
57-300 Kłodzko
Grunwaldzka 2 ,pokój nr

Wierzyciel wskazał we wniosku następujące sposoby egzekucji:
-ruchomości
-wierzytelności
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Zgodnie z art. 795 §2 kpc z chwilą doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji roipOCzylliłS~ hl,eg terminu do wniesienia przez niego zażalenia
na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Zażalenie kiel,uje się do·SądlLokr.iig~wego za pośrednictwem sądu I instancji, który
nadał klauzulę wykonalności (art.394-398 kpc) w terminie tygodniowym.
"
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Zgodnie z art.767 § I kpc na czynności komornika, przysługuje skarga do Sądu Rejonowegq w Kłodzku. Skarga przysługuje również na zaniechanie dokonania
czynności przez komornika. Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego w Klodzku w tenninie tYgodniowym od da%zawiadomienia
strony o dokonaniu czynności
(art.767 §2 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraż, określać zaskarżoną czynność lub czynność,
której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
:\
Dłużnik ma obowiązek zawiadamiać Komornika w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwające~ dłużej niż miesiąc. W razie zaniedbania tego
obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Dłużnik, który zaruedba powiadomienia w terminie siedmiu dni komornika
o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc, może być ukarany grzywną w i>ysoko§ci do 500,OOzl (art. 136 § I i §2 kpc w zw. z
art. 13 §2 kpc art.761 § 3 kpc. i art. 762 §I kpc).
Zgodnie z art. 300§2 kk, kto w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego
wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża, uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone
zajęciem polega karze wolności od 3 miesięcy do 3 lat.

Adresat oryginału:
Do wiadomości:

RWE Polska Contracting Sp. z

0.0.

