Gdynia, dnia 01 lipca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni
VII Wydział Cywilny
Pl. Konstytucji 5
81-354 Gdynia
Dłużnik:

Paweł Nowak
zam. ul. Jasna 1, 81-300 Gdynia
(PESEL)

Wierzyciel:

Jan Kowalski
zam. ul. Ciemna 1, 81-300 Gdynia

Dotyczy sprawy: KM 200/15
SKARGA DŁUŻNIKA NA CZYNNOŚĆ KOMORNIKA
W imieniu własnym, na podstawie art. 767 k.p.c. składam skargę na czynność Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Antoniego Grzelaka polegającą na zajęciu rachunku bankowego
prowadzonego w Banku PKO BP S.A. (numer), o czym zostałem zawiadomiony pismem Komornika
z dnia 15.06.2015 r., otrzymanym w dniu 26.06.2015 r.

Wnoszę o:
1. uchylenie zajęcia przedmiotowego rachunku bankowego,
2. nakazanie Komornikowi zwrotu wszystkich uzyskanych wskutek zajęcia środków,
3. zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Uzasadnienie
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Antoni Grzelak prowadzi postępowanie
egzekucyjne z wniosku wierzyciela Jana Kowalskiego o zapłatę kwoty 5.000 zł wraz z odsetkami w
wysokości ustawowej oraz kosztami postępowania. Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą KM
200/15 na podstawie tytułu wykonawczego - prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 01.04.2015 r.
wydanego przez Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I GNc
250/15.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego otrzymałem w dniu 15.05.2015 r.

Kancelaria Adwokacka Agata Mikucka
www.molaw.pl, tel. 600 656 686

Dowód:
zawiadomienie o wszczęciu egzekucji

Nie kwestionowałem swojego zadłużenia, wobec czego w dniu następnym po otrzymaniu
zawiadomienia pożyczyłem środki na spłatę od mojej matki i udałem się z nimi do biura
Komornika.
Na miejscu pani z sekretariatu poinformowała mnie, jaki jest stan zadłużenia na dzień 16.05.2015 r.
i taką też kwotę wpłaciłem. Otrzymałem od tej pani pisemne pokwitowanie.
Dowód:
pokwitowanie

Myślałem, że postępowanie egzekucyjne zostanie zakończone, jednak w dniu 26.06.2015 r.
otrzymałem zawiadomienie o zajęciu mojego rachunku bankowego.
Dowód:
zawiadomienie

Komornik zablokował moje środki na koncie i dokonał wypłaty kwoty 2.000 zł.
Dowód:
wydruk historii rachunku bankowego

Czynność Komornika była bezzasadna. Z uwagi na uregulowanie przeze mnie całości zadłużenia,
postępowanie egzekucyjne powinno być zakończone.
Wnoszę o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, ponieważ dalsze działania Komornika są
zbędne.
Mając na uwadze powyższe skarga jest konieczna i uzasadniona.

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

(podpis)
Załączniki:
1. 2 odpisy pisma wraz z załącznikami
2. potwierdzenie uiszczenia wpisu sądowego
3. zawiadomienie o wszczęciu egzekucji
4. pokwitowanie
5. zawiadomienie
6. wydruk historii rachunku bankowego
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