WNIOSEK POWODA O BEZPOŚREDNIE I OSOBISTE Data wpływu
DORĘCZENIE PISMA PROCESOWEGO
(wypełnia komornik)
1.1. Komornik sądowy, do którego jest składany wniosek o doręczenie:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie
Dariusz Markocki
Kancelaria Komornicza Nr II w Mikołowie
43-190 Mikołów, ul. Krakowska 25 lok 5
2. Wnioskodawca (zlecający doręczenie):
2.1. Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy

2.2. Miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy

2.3. Adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż wskazany w rubryce 2.2.

3. Pełnomocnik / Przedstawiciel ustawowy wniskodawcy:
3.1. Imię i nazwisko pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy

3.2. Miejsce zamieszkania pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy

4. Adresat (oznaczenie adresata, któremu należy doręczyć pismo):
4.1 Imię i nazwisko lub nazwa adresata

4.2. PESEL adresata lub inne dane identyfikacyjne

4.3. Adres pod który należy doręczyć pismo

5. Treść wniosku:

Przedkładając zobowiązanie Sądu Rejonowego/Okręgowego/Apelacyjengo* w ................. ................ ............................
z dnia ......................... ........................ ........... sygn.akt ...........................................................

......................................... ............................................... .......

niniejszym wnoszę o:
Bezpośrednie i osobiste doręczenie pozwanemu i na adres wskazany w pkt 4 wniosku pism
wskazanych w pkt 6.2 wniosku.
W przypadku ustalenia, że pozwany nie zamieszkuje pod adresem wskazanym w pkt 4
podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata
wskazanego w pkt 4 wniosku.
.

6. Załączniki
s

6.1 Zobowiązanie wnioskodawcy przez Sąd do doręczenia pozwanemu pism za pośrednictwem komornika.
6. 2. Pełnomocnictwo (o ile został ustanowiony pełnomocnik).

6.2. Pisma będące przedmiotem doręczenia
1.
2.
3.
4.
5.

8. Imię i nazwisko (czytelne) osoby lub osób składających
wniosek oraz podpis

9. Miejscowość i data

POUCZENIE
1.
2.

3.
4.

Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków
pisma (art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).
Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1
ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego
pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia. (art. 41 ust 1 ustawy o
kosztach komorniczych)
Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, o których mowa w art. 3
ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wynosi 40 złotych (art. 41 ust 2 ustawy o kosztach komorniczych)
Opłaty, o których mowa w art. 41 (doręczenie pism oraz ustalenie adresu zamieszkania adresata) wnioskodawca uiszcza wraz z wnioskiem o
dokonanie czynności. Jeżeli od wniosku nie uiszczono należnej opłaty, komornik wzywa wnioskodawcę do jej uiszczenia w terminie 7 dni
od dnia doręczenia wezwania. Komornik nie podejmuje czynności na skutek wniosku, od którego nie została uiszczona należna opłata. Po
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, komornik zwraca wniosek. Wniosek zwrócony nie wywołuje skutków, jakie
ustawa wiąże z jego wniesieniem (Art. 22. 1-4. ustawy o kosztach komorniczych)

