KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Przemysław Mrowiec – Kancelaria Komornicza w Gliwicach
ul. Zawiszy Czarnego 8/1, 44-100 Gliwice
www.komornikgliwice.com
..…..............., dnia.........................................roku
WNIOSEK EGZEKUCYJNY O OPRÓŻNIENIE LOKALU Z OSÓB I RZECZY
I WYDANIE GO WIERZYCIELOWI

WIERZYCIEL …...............................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa)

zamieszkały …......................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Nr PESEL ….............................. Nr NIP/KRS …................................. Nr TEL. ….............................
nr konta wierzyciela: ….........................................................................................................................
nazwa banku: ….....................................................................................................................................
DŁUŻNIK ….....................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa)

urodzony …........................................ syn(córka) …............................. Nr TEL. …............................
(data i miejsce)

zamieszkały ….......................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Nr PESEL …......................... Nr NIP/KRS …..................... Nr Dow.Osob/Regon …..........................
Na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego w postaci wyroku, protokołu, postanowienia
Sądu …................... w …............................... z dnia …................... sygnatura akt: …........................
Wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu opróżnienia
lokalu mieszkalnego położonego w ………………….......................................................……………
……………………………………………………………….… z wyżej wymienionych osób i
rzeczy.
Zajmowany przez dłużnika lokal składa się z ……...........…izb (…....................... pokoje + kuchnia).
Opłata za eksmisje zostanie uiszczona na wezwanie.
Dłużnikom przysługuje lokal socjalny*/nie przysługuje lokal socjalny*.
Wierzyciel wskazuje lokal socjalny*/pomieszczenie tymczasowe* w:
…………………...........………………………………………………………………………………
Ponadto wnoszę o wyegzekwowanie następujących należności:*

1. Należności głównej w kwocie
2. Odsetki (ustawowe/inne) ….................. od dnia

zł.

do dnia zapłaty

3. Kosztów procesu
zł.
4. Kosztów klauzuli wykonalności
zł.
5. Przyznanych kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym
zł.
6. …............................................................................................................................................
7. Kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.

Wnoszę o prowadzenie egzekucji z:

**

1. Wynagrodzenia dłużnika: ..................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

2.Ruchomości dłużnika: .......................................................................................................................
(wymienić ruchomości, wskazać gdzie się znajdują)

3. Rachunku bankowego dłużnika: …..................................................................................................
(nazwy banków, numery rachunków)

4. Nieruchomości: .................................................................................................................................
(wymienić nieruchomości, wskazać ich położenie - adres, nr KW)

5. Innych wierzytelności przypadających od: …...................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................................................................

6. Innych praw majątkowych: ...............................................................................................................
…...........................................................................................................................................................

Oświadczam, że zostałem pouczony zgodnie z art.136 KPC o obowiązku zawiadomienia o
każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku
pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o
przypadku otrzymania bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych wybieram do prowadzenia sprawy
Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Gliwicach Przemysława Mrowca.

….............................................
(podpis wierzyciela)

* niepotrzebne skreślić
** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać "w/g ustaleń komornika"

