Brzeg, dnia _____________
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Kancelaria komornicza nr III w Brzegu
Marcin Nowicki
ul. Robotnicza 16 A / 6-7
49-300 Brzeg

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
W CELU OPRÓŻNIENIA LOKALU MIESZKALNEGO

Wierzyciel…………………………………………………………………………………
…………………………………….
(nazwisko i imię)
adres
zamieszkania………………………………………………………………………………
……………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………….
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) telefon kontaktowy
………………………..

Dłużnik……………………………………………………………………………………
…………………………………….
(nazwisko i imię)
data i miejsce urodzenia ……………………………………………….., imiona rodziców
…..…………………
adres

zamieszkania………………………………………………………………………………
…………………………..
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Nr PESEL …………………………………..
Na podstawie tytułu wykonawczego
: wyrok Sądu Rejonowego w ……………………………………………….
z dnia …………………………… sygnatura akt
………………………………………………………………………….
na podstawie którego dłużnik wraz z następującymi osobami (imię, nazwisko, PESEL):
1.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………
………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………
………………………………………..
5……………………………………………………………………………………………
………………………………………..
ma opróżnić lokal mieszkalny w:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
oraz zapłacić na rzecz wierzyciela kwotę:
……………………………………………………………… z odsetkami od
…………………………. do dnia zapłaty
wnoszę:
1. o wszczęcie egzekucji poprzez wezwanie dłużnika do dobrowolnego opróżnienia

zajmowanego lokalu w
……………………………………………………………………………………………
………….
składającego się z ……………………………………………... izb w ciągu 7 dni, a po
bezskutecznym
upływie tego terminu o usunięcie dłużnika z powyższego lokalu.
2. wszczęcie egzekucji w celu ściągnięcia kwoty
……………………………………………………………………
oraz kosztów procesowych i kosztów postępowania egzekucyjnego poprzez wszczęcie
egzekucji z:
1. Wynagrodzenia za pracę:
……………………………………………………………………………………………
…*
(nazwa i adres zakładu pracy)
2. Kont bankowych dłużnika: ….………..
……………………………………………………………………………….*
(nazwa banku, nr rachunku)
3. Wierzytelności dłużnika:
……………………………………………………………………………………………
…..*
(od kogo przysługuje wierzytelność)
4. Ruchomości dłużnika:
……………………………………………………………………………………………
………*
(np. samochody, maszyny, narzędzia, urządzenia, materiały, produkty rolne; gdzie się
znajdują)
5. Nieruchomości dłużnika:
……………………………………………………………………………………………
….*
(adres nieruchomości, nr KW nieruchomości)

6. Inne:
……………………………………………………………………………………………
……………………………..*
(np., akcje, obligacje, udziały w spółkach, j.u. w funduszach inwestycyjnych)
•

- jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać: wg ustaleń
Komornika

Wyegzekwowane należności proszę przekazywać na rachunek bankowy uprawnionego:
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __
__ (numer rachunku)
……………………………………………………………………………………………
………………………………….. (nazwa banku)
...................................................
podpis wierzyciela/pełnomocnika

