miejscowoœæ ________________, data _______________

Do S¹du Rejonowego _________ w __________________
__________________________________Wydzia³ Cywilny

Wnioskodawca: ___________________________________________________________
(imiê, nazwisko/nazwa, adres)
Uczestnik:  _______________________________________________________________
 (imiê, nazwisko/nazwa, zawód, adres)


WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA PRAWA

Wnoszê: o ustanowienie  kuratora wierzytelnoœci zwi¹zanej z dokumentem
________________________________________________________________________
(rodzaj, nazwa dokumentu)
nale¿¹cej do d³u¿nika:
________________________________________________________________________
(imiê, nazwisko/nazwa i adres d³u¿nika)
a zajêtej na wniosek wierzyciela:
________________________________________________________________________
(imiê,  nazwisko/nazwa i adres wierzyciela)

przez  Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko
w sprawie: KM ____________ celem wytoczenia przez kuratora powództwa przeciwko d³u¿nikowi zajêtej wierzytelnoœci:
_________________________________________________________________________
(nazwa i adres d³u¿nika zajêtej wierzytelnoœci)
o zap³atê.

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

W dniu  ___________ Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko dzia³aj¹c na podstawie tytu³ów wykonawczych sygn_______________ oraz wniosków wierzycieli:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(imiona, nazwiska/nazwy wierzycieli)
 - sprawach:
  KM  __________  __________  ________  _______  dokona³ zajêcia wierzytelnoœci zwi¹zanej z dokumentem:

__________________________________________________________________________
(rodzaj, nazwa dokumentu, emitent, wystawca,iloœæ, nr  serii, inne  cechy  dokumentu)
 - nale¿¹cym  do d³u¿nika:
__________________________________________________________________________
(imiê, nazwisko/nazwa d³u¿nika)
 - poprzez odebranie dokumentu i sporz¹dzenie protokó³u zajêcia.

Dowód:  Protokó³  zajêcia z dnia ____________________. k. _____________ akt Komornika
sygn. _________________________________

Dnia ___________ Komornik  zawiadomi³  o dokonaniu  zajêcia d³u¿nika zajêtej wierzytelnoœci:
_________________________________________________________________________
(imiê, nazwisko, /nazwa/ i adres d³u¿nika zajêtej wierzytelnoœci)
 - i jednoczeœnie  za¿¹da³  od  niego poszukiwanej sumy.
Dowód:  zawiadomienie z dnia ____________ k. _________. akt Komornika sygn. ________
D³u¿nik  zajêtej  wierzytelnoœci odmówi³ jej wydania, twierdz¹c, ¿e:
_________________________________________________________________________

Dowód: Pismo z dnia ____________ k. ___________ akt Komornika sygn. ______________
Twierdzenia d³u¿nika zajêtej  wierzytelnoœci  na uzasadnienie odmowy jej wydania s¹ bezpodstawne, gdy¿  ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dowód:  __________________________________________________________________
W œwietle przedstawionych wy¿ej okolicznoœci zachodzi koniecznoœæ wytoczenia powództwa z  art.887 kpc przeciwko d³u¿nikowi zajêtej wierzytelnoœci o jej zap³atê. W zwi¹zku z tym, ¿e egzekucjê do przedmiotowej wierzytelnoœci skierowa³o kilku wierzycieli i wszyscy oni chc¹ wytoczyæ w/w powództwo, wniosek niniejszy jest uzasadniony.

					_____________________
Za³¹czniki:					(podpis wnioskodawcy)
1. odpis wniosku

