
miejscowość ________________, data _______________

Do Sądu Rejonowego _________ w __________________
__________________________________Wydział Cywilny

Wnioskodawca: ___________________________________________________________
(imię, nazwisko/nazwa, adres)

Uczestnik:  _______________________________________________________________
 (imię, nazwisko/nazwa, zawód, adres)

WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA PRAWA

Wnoszę: o ustanowienie  kuratora wierzytelności związanej z dokumentem
________________________________________________________________________

(rodzaj, nazwa dokumentu)

należącej do dłużnika:
________________________________________________________________________

(imię, nazwisko/nazwa i adres dłużnika)

a zajętej na wniosek wierzyciela:
________________________________________________________________________

(imię,  nazwisko/nazwa i adres wierzyciela)

przez  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Marcin Brojek
w sprawie: KM ____________ celem wytoczenia przez kuratora powództwa przeciwko dłużnikowi zajętej
wierzytelności:
_________________________________________________________________________

(nazwa i adres dłużnika zajętej wierzytelności)

o zapłatę.

U z a s a d n i e n i e

W dniu  ___________ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Marcin
Brojek działając na podstawie tytułów wykonawczych sygn_______________ oraz wniosków wierzycieli:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(imiona, nazwiska/nazwy wierzycieli)

 - sprawach:
  KM  __________  __________  ________  _______  dokonał zajęcia wierzytelności związanej z dokumentem:

__________________________________________________________________________
(rodzaj, nazwa dokumentu, emitent, wystawca,ilość, nr  serii, inne  cechy  dokumentu)

 - należącym  do dłużnika:
__________________________________________________________________________

(imię, nazwisko/nazwa dłużnika)

 - poprzez odebranie dokumentu i sporządzenie protokółu zajęcia.

Dowód:  Protokół  zajęcia z dnia ____________________. k. _____________ akt Komornika
sygn. _________________________________

Dnia ___________ Komornik  zawiadomił  o dokonaniu  zajęcia dłużnika zajętej wierzytelności:
_________________________________________________________________________

(imię, nazwisko, /nazwa/ i adres dłużnika zajętej wierzytelności)



 - i jednocześnie  zażądał  od  niego poszukiwanej sumy.
Dowód:  zawiadomienie z dnia ____________ k. _________. akt Komornika sygn. ________
Dłużnik  zajętej  wierzytelności odmówił jej wydania, twierdząc, że:
_________________________________________________________________________

Dowód: Pismo z dnia ____________ k. ___________ akt Komornika sygn. ______________
Twierdzenia dłużnika zajętej  wierzytelności  na uzasadnienie odmowy jej wydania są bezpodstawne, gdyż
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dowód:  __________________________________________________________________
W świetle przedstawionych wyżej okoliczności zachodzi konieczność wytoczenia powództwa z  art.887 kpc przeciwko
dłużnikowi zajętej wierzytelności o jej zapłatę. W związku z tym, że egzekucję do przedmiotowej wierzytelności
skierowało kilku wierzycieli i wszyscy oni chcą wytoczyć w/w powództwo, wniosek niniejszy jest uzasadniony.

     _____________________
Załączniki: (podpis wnioskodawcy)

1. odpis wniosku


