......................, dnia 2 czerwca 2010r.
Km ............./10
Do Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym
w ..................................
......................................
(imię i nazwisko komornika)
prowadzącego kancelarię komorniczą
w ..........................................
(miejscowość, ulica, kod)
Wierzyciel: .............................................
(imię, nazwisko/pełna nazwa)
..............................................
(miejscowość, ulica, kod)
Dłużnik: ..............................................
(imię, nazwisko/pełna nazwa)
..............................................
(miejscowość, ulica, kod)

ZARZUTY PRZECIWKO PLANOWI PODZIAŁU
SUMY UZYSKANEJ PRZEZ EGZEKUCJĘ Z RUCHOMOŚCI
Jako wierzyciel, który przyłączył się do egzekucji, zaskarżam plan podziału z dnia ....................., o
którego sporządzeniu zawiadomiony zostałem w dniu ...................., i wnoszę:
1) o dokonanie zmiany planu podziału, tak by ........................................................................
2) o zasądzenie od dłużnika na moją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.
UZASADNIENIE
Uzyskana z egzekucji z ruchomości kwota ..... ......................zł nie wystarczyła na pokrycie w pełni
wszystkich świadczeń dłużnika wobec wierzycieli, wobec czego komornik sporządził plan podziału
sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości. Komornik dnia.....................r. zawiadomił mnie o
sporządzeniu planu podziału. W dniu............zapoznałem się w kancelarii komornika ze
sporządzonym przez komornika planem podziału. Według zapisów planu podziału przedstawionego
mi przez komornika przysługujące mi na mocy wyroku Sądu Rejonowego w .....................z
dnia.................sygn.akt....................należności zostały umieszczone w planie podziału w dziewiątej
kolejności, gdzie przypadła mi tylko suma.....................zł zaliczona jedynie na część przysługującej
mi należności.
Dowód: plan podziału sporządzony przez Komornika.
Umieszczenie moich należności przez komornika do zaspokojenia w dziewiątej kategorii jest
błędne, gdyż kwota zasądzona na moją rzecz wyrokiem Sądu Rejonowego w .................... w
sprawie .................... stanowi należność zabezpieczoną hipoteką w związku z czym powinna zostać
uwzgledniona w czwartej kolejności.

Dowody:
1) wyrok Sądu Rejonowego w .................... z dnia .................... w sprawie .................... wraz z
uzasadnieniem;
2) odpis księgi wieczystej ( z działu dotyczącego hipoteki).
Tak więc skoro moja należność odpowiada warunkom określonym w art. 1025 § 1 pkt 4 k.p.c.,
powinna ona zostać uwzględniona w planie podziału w trzeciej kolejności oraz w pełnej wysokości.
......................................
( podpis wierzyciela)

Załączniki:
1) odpisy zarzutów ,
2) odpis wyroku Sądu Rejonowego w .................... z dnia .................... w sprawie ....................
wraz z uzasadnieniem,
3) odpis księgi wieczystej.

