
………………………., dnia ……………………...…r. 

Komornik Sądowy 
                                                                                            przy Sądzie Rejonowym w Otwocku       

Marcin Starzec
Kancelaria Komornicza nr IX w Otwocku
05-400 Otwock ul. Wawerska 3b/7

WNIOSEK 
O USTALENIE AKTUALNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

WNIOSKODAWCA: 
Imię i nazwisko/nazwa :
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/siedziby/korespondencyjny: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

PESEL:……………………………………… NIP:…………………………………………… 
tel.:……………………………………………… 

Dane pełnomocnika: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

ADRESAT: 
Imię i nazwisko/nazwa: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ostatni znany adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PESEL:……………………………………… NIP:………………………………… 
REGON/KRS:…………………………………………

tel.:………………………………………………  

Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych  (Dz.U.2018.771) wnoszę o
ustalenie przez komornika aktualnego miejsca zamieszkania adresata.

……………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

Załączniki:
-

Pouczenia dla wnioskodawcy:
Art.  41.  ustawy o kosztach komorniczych [Opłata stała za doręczenie zawiadomień sądowych na zlecenie sądu oraz za ustalanie
aktualnego adresu zamieszkania adresata] 



1.  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 (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) 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.
2.  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.  3b.  [Ustalanie przez komornika aktualnego miejsca zamieszkania adresata]  W przypadku zwrotu przez komornika pisma, o
którym mowa w art. 3a ust. 4, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających
do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów
wymienionych w art. 761 § 11 pkt 3-6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 3a ust. 4 i 5 ustawy o komornikach sądowych jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika
adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o
dokonanych ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić,
czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. 

https://sip.lex.pl/#/document/18712992?unitId=art(3)ust(4)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18712992?unitId=art(3)ust(4)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(761)par(1(1))pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(761)par(1(1))pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(761)par(1(1))pkt(3)&cm=DOCUMENT

