
 

 

Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 roku 
 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia  
w Warszawie 
I Wydział Cywilny 
ul. Marszałkowska 82 
00-503 Warszawa 

 
Uprawniony: Kazimierz Kowalski  
PESEL: 94020901333 
zam. ul. Tadeusza Kościuszki 15 
02-495 Warszawa 

 
Obowiązany: Wiesław Zajad  
zam. ul. Rzymowskiego 13 
02-697 Warszawie  

 
 
Suma zabezpieczenia: 50.500,00 zł  
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100) 
 
Opłata od wniosku: 100,00 zł 
(słownie: sto złotych 00/100) 
 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA  
ROSZCZENIA PIENIĘŻNEGO 

 

 Ja, Kazimierz Kowalski, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 730 § 1  

i § 2 w zw. z art. 747 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania 

cywilnego, niniejszym wnoszę o: 

 

1. udzielenie mi zabezpieczenia majątkowego roszczenia pieniężnego, którego 

dochodzić będę w drodze powództwa o zapłatę wytoczonego przeciwko 

Wiesławowi Zajad, poprzez zabezpieczenie moich wierzytelności na majątku 

obowiązanego, w tym w szczególności poprzez:  

 

a. zabezpieczenie moich wierzytelności na rachunku bankowym obowiązanego 

prowadzonym przez „Dobry Bank” S.A. za numerem: 18 0054 5400 0000 0001 

8791 1234;  

 



 

 

b. ustanowienie zakazu dalszego zbywania prawa własności nieruchomości: 

 KW nr OS1U/00050346/9, dla której Sąd Okręgowy w Warszawie X 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą; 

 KW nr OS1U/00180458/5, dla której Sąd Okręgowy w Warszawie X 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą; 

- do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o zapłatę z mojego powództwa 

przeciwko Wiesławowi Zajad,  

 

2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z:  

a. …. – na okoliczność: …. 

b. …. – na okoliczność: …. 

 

3. wyznaczenie mi 30 dniowego terminu na wytoczenie przeciwko obowiązanemu 

powództwa opisanego w punkcie I petitum niniejszego wniosku pod rygorem upadku 

zabezpieczenia; 

 

4. zasądzenie na moją rzecz od obowiązanego kosztów postępowania 

zabezpieczającego; 

  

5. w przypadku udzielenia przez tut. Sąd zabezpieczenia roszczenia pieniężnego  

w ww. sposób, wnoszę dodatkowo o doręczenie postanowienia o udzieleniu 

zabezpieczenia wraz z wzmianką o wykonalności na podstawie art. 743 § 2 k.p.c.  

w zw. z art.747 k.p.c. 

 

 

UZASADNIENIE 

 
W tym miejscu należy opisać wszelkie okoliczności potwierdzające stan faktyczny, warto 

także poprzeć go stanem prawnym (przepisy, komentarze oraz orzeczenia SN). 

 

----------------------------- 
(podpis) 

 
Załączniki: 
- …. 


