DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ORYGINAŁ ORAZ KSEROKOPIĘ TYTUŁU WYKONAWCZEGO (w ilości
odpowiadającej ilości dłużników). JEŻELI WIERZYCIEL JEST REPREZENTOWNAY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ PEŁNOMOCNICTWO ORAZ UMOCOWANIE OSÓB GO UDZIELAJĄCYCH DO DZIAŁANIA W
IMIENIU WIERZYCIELA (aktualne na dzień udzielenia pełnomocnictwa)

WNIOSEK EGZEKUCYJNY - EKSMISJA

.....................dnia..........................
Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Żorach
Olga Grabowska – Kałuża

DANE WIERZYCIELA:
Nazwisko i imię..............................................................................................................................................
Adres
zamieszkania/siedziby : ......................................................................................................................
PESEL:.........................................................................NIP:..........................................................................
Właściwy Urząd Skarbowy (należy wskazać przy egzekucji należności za pracę podlegających
opodatkowaniu)...............................................................Tel:.......................................................................
Rachunek bankowy.......................................................................................................................................
DANE DŁUŻNIKA:
Nazwisko i Imię/Nazwa:...............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................................................
Imię ojca …...................................imię matki ............................... PESEL:..................................................
Tel:.........................................Właściwy Urząd Skarbowy............................................................................
Załączając
wyrok
Sądu
Rejonowego
w
…........................................................
z dnia.................................syg. akt .................. zaopatrzony w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z
dnia...........................na podstawie którego dłużnik wraz z następującymi osobami ( należy podać imiona,
nazwiska, stopień pokrewieństwa) :

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
został zobowiązany do opróżnienia lokalu mieszkalnego położonego w …........................... przy
ul.............................oraz zapłacić na rzecz wierzyciela kwotę: z odsetkami od …............ do dnia zapłaty
wnoszę o:
1) wszczęcie egzekucji poprzez wezwanie dłużnika do dobrowolnego opróżnienia zajmowanego
lokalu j.w., a w przypadku niezastosowania się do wezwania, o usunięcie dłużnika wraz z
osobami go reprezentującymi z powyższego lokalu;
2) wszczęcie egzekucji w celu wyegzekwowania kosztów procesu w kwocie …....................... oraz
kosztów postępowania egzekucyjnego.
W celu wyegzekwowania powyższych kosztów egzekucję proszę skierować do*:
-wynagrodzenia/emerytury/renty:...............................................................................................................
-Konto bankowe:...........................................................................................................................................
- Ruchomości …...................................................znajdujących się w: …......................................................
-Nieruchomości

(należy

wskazać

nr

księgi

wieczystej

jeżeli

została

urządzona

oraz

adres): ..........................................................................................................................................................
-Wierzytelności/praw majątkowych.............................................................................................................
* jeżeli wierzyciel nie posiada wiedzy w przedmiocie majątku dłużnika, należy wpisać “ wg ustaleń komornika”
W przypadku otrzymania bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia, zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania komornika o każdej wpłacie.

…..............................................
podpis wierzyciela
Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o treści art. 136 kpc, tj. o obowiązku zawiadamiania o każdej zmianie
miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku, pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia.

….................................................

podpis wierzyciela

