.......................................................
(miejscowość, data)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
Urszula Borkowska
ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI OPRÓŻNIENIA LOKALU
MIESZKALNEGO/UŻYTKOWEGO*

Wierzyciel ............................................................................................................................. ..............................................
(nazwisko i imię lub nazwa przedsiębiorstwa)

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

Telefon kontaktowy...............................................................E-mail......................................................................................

nr konta wierzyciela ….......................................................................................................................................................
Dłużnik ............................................................................................................................. ...................................................
(nazwisko i imię lub nazwa przedsiębiorstwa)

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

(miejsce urodzenia)

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

Telefon kontaktowy………………………..E-mail………………………………………………………….
Legitymujący się dowodem osobistym: seria ...............numer
.........................................................................................................

PESEL dłużnika ......................... REGON dłużnika .......................... NIP dłużnika …................................................
Przedkładam wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie Sądu
...................................................................................................................
(właściwe podkreślić)

(nazwa sądu)

w .......................................... z dnia ......................................... sygnatura akt …...............................................................
i wnoszę o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego/użytkowego nr …………położonego w..........
(numer lokalu)

…..........................................................................................
(nazwa miejscowości)

przy ul. ……………………………………………, składającego się z …….................. izb.
(nazwa ulicy)

(ilość pomieszczeń)

Ponadto wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi celem wyegzekwowania następujących
należności:
należności głównej .......................................... zł,

wraz z zasądzonymi odsetkami od dnia ........................ do dnia zapłaty.
kosztów klauzuli .......................................... zł.
kosztów procesu .......................................... zł.
kosztów postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji.

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:
1. Wynagrodzenia za pracę:
…............................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

2. Kont bankowych dłużnika:
…............................................................................................................................................................................................
(nazwy banków, numery rachunków)

3. Wierzytelności dłużnika:
…............................................................................................................................................................................................
(podać jakie, wskazać imię i nazwisko bądź nazwę trzeciodłużnika oraz adres)

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

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

Jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać: wg ustaleń Komornika
Zgodnie z Art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji wybieram do prowadzenia sprawy Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszulę Borkowską.
……………………………
(podpis wierzyciela)

Zgodnie z art. 7971 k.p.c. zlecam Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszuli Borkowskiej
poszukiwanie majątku dłużnika.

……………………………..
(podpis wierzyciela)

* - niepotrzebne skreślić

