Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach
Adam Obłoza Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w
Rafał Wojtyna Z-ca Bogdan Mieczkowski
Czerwonego Krzyża 21 Warszawie
lok. 86
08-110 Siedlce

komornik@komornik4.pl

..…..............., d ia …....................................roku
WNIOSEK EGZEKUCYJNY O OPRÓ NIENIE LOKALU Z OSÓB I RZECZY I WYDANIE GO
WIERZYCIELOWI
WIERZYCIEL…........................................................................................................ .......................
(imię i nazwisko / nazwa)
za ieszkały ..........................................................................................................
...
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Nr PESEL ….............................. Nr NIP/KRS …................................. Nr TEL.
….............................
r ko ta wierzy iela…............................................................................... azwa
banku:..................................................................................................
DŁU NIK ..........................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa)
urodzo y …........................................ sy órka …............................. Nr TEL. …............................
data i iejs e za ieszkały
…...........................................................................................................................
............
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Nr PESEL …......................... Nr NIP/KRS …..................... Nr Dow.Oso /Rego
…..........................
Na podstawie przedło o ego tytułu wyko aw zego w posta i wyroku, protokołu, posta owie ia
Sądu …................... w …............................... z d ia …................... syg atura akt: …........................
Wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowa ia egzeku yj ego w elu opró nienia lokalu
ieszkal ego poło onego w ………………….......................................................
……………
……………………………………………………………….… z wy ej wy ie io y h osó i
rze zy. Zaj owa y przez dłu ika lokal składa się z ……...........…iz
……............….. pokoje +
ku h ia . Opłata za eks isje zosta ie uisz zo a a wezwa ie. Dłu iko przysługuje lokal
so jal y*/ ie przysługuje lokal so jal y*. Wierzy iel wskazuje lokal
so jal y*/po iesz ze ie ty zasowe* w: …………………..........
…………………………………………………………
Ponadto wnoszę o wyegzekwowanie następujących nale ności:*
1. Nale noś i głów ej w
kwo ie…....................................................................................... zł.
2. Odsetki ustawowe/i e ….................. od d ia …......................................do d ia zapłaty
3. Kosztów pro esu

…........................................................................................................... zł.
4. Kosztów klauzuli wyko al ości
…................................................................................... zł.
5. Przyz a y h kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym
…............. zł.
6.
…...........................................................................................................................
.................
. Kosztów egzeku yj y h, które powsta ą w toku egzekucji.
Wnoszę o prowadzenie egzekucji z: **
1. Wynagrodzenia
dłu nika: ............................................................................................................... ...
azwa i adres zakładu pra y
2.Ruchomości
dłu nika: ...............................................................................................................
........
(wymienić ruchomości, wskazać gdzie się znajdują) 3. Rachunku
a kowego dłu nika:
…..................................................................................................
azwy a ków, u ery ra hu ków
4.
Nieruchomości: .....................................................................................................
............................
(wymienić nieruchomości, wskazać i h poło enie - adres, nr KW)

5. Innych wierzytelności przypadających od:
…...................................................................................
…........................................................................................................................... .................................
6. Innych praw
majątkowych: .......................................................................................................
........
…........................................................................................................................... ................................
Oświadczam, e zostałe pou zo y zgod ie z art. 3 KPC o o owiązku zawiadomienia o ka dej
zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, e w razie zaniedbania tego obowiązku pisma
kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jednocześnie
oświadczam, e zobowiązuję się do iezwło z ego i for owa ia Ko or ika o przypadku
otrzymania bezpośred io od dłu ika jaki hkolwiek wpłat tytułe zadłu enia.

Wierzy iel oświad za, że jeżeli dłuż ik ie wskaże

ajątku w try ie art.

kp wów zas

Wierzy iel zle a poszukiwa ie ajątku dłuż ika w try ie art. 801 kpc.
….…...................................... (podpis wierzyciela)
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* niepotrzebne skreślić
** je eli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, nale y wpisać "w/g ustaleń komornika"
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