NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
......................................, dnia ...............................
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Miłosz Podżerek
Kancelaria Komornicza w Poznaniu
ul. Macieja Palacza 70/1
60-274 Poznań
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI W CELU OPRÓŻNIENIA LOKALU
ORAZ WYEGZEKWOWANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
Wierzyciel
...................................................................................................................................................................……...
(nazwisko i imię lub nazwa)

zamieszkały/siedziba ............................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr lokalu)

...............................................................................................................................................................................
(numer telefonu, adres e-mail)

PESEL wierzyciela .......................................NIP / nr KRS….............................…, REGON…………………
nr konta…............................................................................................................…… Bank……………………
Dłużnik
............................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa)

urodzony ..................................... w ..................................……… imię ojca.................................................….
(data)

(miejsce)

zamieszkały/siedziba ............................................................................................................................………..
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr lokalu)

PESEL dłużnika ................................................. NIP / nr KRS dłużnika …....................................................
Telefon kontaktowy ...........................................……, e-mail:………………………………………………….
Przekładam tytuł wykonawczy w postaci ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(nazwa tytułu, data wydania, sygnatura akt, oznaczenie Sądu)

i wnoszę o:
1) wszczęcie egzekucji poprzez wezwanie dłużnika do dobrowolnego opróżnienia i opuszczenia lokalu
mieszkalnego/użytkowego o nr …… położonego w ……………………………….. przy
ulicy………………………………………składającego się z ……… izb (ilość pomieszczeń), a po
bezskutecznym upływie tego terminu dokonanie przymusowej eksmisji dłużnika z powyższego lokalu
zgodnie z treścią w/w tytułu wykonawczego,
2) wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi celem wyegzekwowania następujących należności:
a) należności głównej .....................................zł, wraz z zasądzonymi odsetkami od dnia ...................... do
dnia zapłaty,
b) kosztów klauzuli ..................................... zł
c) kosztów procesu ...................................... zł
d) kosztów postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji.
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Wnoszę o skierowanie egzekucji do: (obok wybranych sposobów egzekucji należy wstawić znak „X”)

 - wynagrodzenia za pracę …...............................................................................................................
(należy podać nazwę i adres pracodawcy)

 - rachunków bankowych ….................................................................................................................
(należy podać nazwę banku i numer rachunku bankowego)

 - ruchomości …....................................................................................................................................
(należy wymienić ruchomości oraz miejsce ich położenia)

 - wierzytelności …................................................................................................................................
(należy wymienić przysługujące wierzytelności oraz wskazać podmiot od którego przysługują)

 - praw majątkowych …........................................................................................................................
(należy wymienić przysługujące prawa majątkowe oraz wskazać podmiot od którego przysługują)

Ponadto,

wnoszę

o

wszczęcie

egzekucji

z

nieruchomości

dłużnika

położonej

w

......................................................, o numerze KW ............................................................ .
(skreślić jeśli nie dotyczy)
1. Wyboru komornika sądowego dokonano na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

komornikach sądowych i egzekucji.
2. Oświadczam, że zostałem pouczony, iż zgodnie z treścią art. 136 K.p.c w zw. z art. 13 K.p.c mam
obowiązek zawiadamiać Komornika w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej
dłużej niż miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze
skutkiem doręczenia.
3. Zobowiązuję się do powiadomienia pisemnie komornika o bezpośrednich wpłatach, które dłużnik
dokona tytułem spłaty dochodzonych należności.
4. Ponadto, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 K.p.c nie zostanie ustalony majątek
pozwalający na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel na
podstawie art. 8012 K.p.c zleca Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i
Jeżyce w Poznaniu Miłoszowi Podżerek poszukiwanie majątku dłużnika.
………..................................................………..
(czytelny podpis wierzyciela - imię i nazwisko)
Załączniki:
1) tytuł wykonawczy w oryginale
................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........................................
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