Grójec, dnia .............................
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Grójcu
Marlena Traczyk-Wiankowska
Aleja Niepodległości 3c
05-600 Grójec

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
W CELU OPRÓŻNIENIA LOKALU MIESZKALNEGO
ORAZ WYEGZEKWOWANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Wierzyciel : ..............................................................................................................................
Zamieszkały : ............................................................................................................................
NIP : ............................................ REGON : ……….……………………………………..….
KRS : …...................................... PESEL : ....................................... Tel. : .............................
rachunek bankowy, na który należy przekazywać wyegzekwowane należności:
…..........................................................................................................................................

Dłużnik : ...................................................................................................................................
Zamieszkały : ............................................................................................................................
NIP : ............................................. REGON : ….......................................................................
KRS : …........................................ PESEL : ......................................... Tel. : ..........................
Imiona rodziców: …...................................................................................................................

Załączając tytuł wykonawczy, który stanowi …...........................................................................
…........................................................... z dnia ….......................... Sygn. Akt ….............................
na podstawie którego dłużnik wraz z następującymi osobami: …...................................................
….......................................................................................................................................................
ma opróżnić lokal mieszkalny w ………………................ ul..........................................................
oraz zapłacić na rzecz wierzyciela kwotę: ………………....z odsetkami od ……………………. do
dnia zapłaty.

Wnoszę o:
wszczęcie egzekucji poprzez wezwanie dłużnika do dobrowolnego opróżnienia zajmowanego
lokalu mieszkalnego położonego w .......................................................................................................
przy ul. …………………………………………………… składającego się z ......….......... izb, a po
bezskutecznym upływie terminu o przymusowe usunięcie dłużnika z powyższego lokalu.
Oświadczam, że:
– dłużnikowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego*
W związku z powyższym jako lokal socjalny wskazuję lokal położony w ..........................................
…………………………. przy ul. ……………………………………………. nr ...............................
– dłużnikowi nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego*
W związku z powyższym wskazuję pomieszczenie tymczasowe położone .........................................
…………………………. przy ul. ……………………………………………. nr ...............................

Ponadto wnoszę o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych w celu wyegzekwowania od
dłużnika:
1) kwoty …................................................................................................................................
2) odsetek od ….............................................................................................. do dnia zapłaty
3) kosztów procesu …...............................................................................................................
4) kosztów zastępstwa procesowego ….....................................................................................
5) kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym …..................................
6) kosztów klauzuli wykonalności …........................................................................................
7) kosztów egzekucyjnych

Wnoszę o egzekucję z:
- wynagrodzenia za pracę dłużnika (wg ustaleń komornika) - podać jakie (jeśli są znane):
…................................................................................................................................................
- rachunków bankowych dłużnika (wg ustaleń komornika) - podać jakie (jeśli są znane):
…................................................................................................................................................
- ruchomości

dłużnika

(wg

ustaleń

komornika)

-

podać

jakie

(jeśli

są

znane):

….................................................................................................................................................
- wierzytelności dłużnika (wg ustaleń komornika) - podać jakie (jeśli są znane):
….................................................................................................................................................

- innych praw majątkowych (wg ustaleń komornika) - podać jakie (jeśli są znane):
….................................................................................................................................................
- nieruchomości dłużnika (wg ustaleń komornika) - podać jakie (jeśli są znane): ..................
…..................................................................................................................................................
Inne informacje o dłużniku : …..................................................................................................
…................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

…………………………………………….
(czytelny podpis)

W przypadku niedopełnienia przez dłużnika obowiązku złożenia wykazu majątku lub
wyjaśnień zgodnie z art. 801 k.p.c., zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w
trybie art. 8011 k.p.c.
…………………………………………….
(czytelny podpis)

Załączniki:
- oryginał tytułu wykonawczego

*niewłaściwe skreślić

