_______________________________
(miejscowość, data)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia – Fabrycznej Michał Giżewski
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
ul. Wołowska 20
51-116 Wrocław

Wierzyciel(ka) ____________________________________________________________________
(imię i nazwisko / nazwa firmy)

zamieszkały(a) / siedziba _______________________________________________________________
(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)

nr rach. bank._______________________________________________nr telefonu_________________

Dłużnik(czka) ____________________________________________________________________
(imię i nazwisko / nazwa firmy)

urodzony(a)

________________________________________________________________________
(data i miejsce, imiona rodziców)

zamieszkały(a) / siedziba _______________________________________________________________
(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)

PESEL _______________________ NIP ________________________ REGON ________________

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Załączając tytuł wykonawczy Sądu________________________________________________________
_______________________________ z dnia __________________ sygnatura akt _______________
i wnoszę o opróżnienie z osób i rzeczy nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy
___________________________________ składającego się z _______* izb (pomieszczeń) i wydanie
go na moją rzecz.
Jednocześnie oświadczam, że :
1. dłużnikowi przysługuje/ nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego położonego
______________________________________________________________________________
2. dłużnik
jest/
nie
jest
właścicielem
innej
nieruchomości
położonej
______________________________________________________________________________
3. zapewnię / nie zapewnię dłużnikowi pomieszczenie odpowiadające warunkom pomieszczenia
tymczasowego wskazanym w ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie
gminy
(t.j.
Dz.U.2018.poz..1234).
Pomieszczenie
tymczasowe
znajduje
się
______________________________________________________________________________
(w przypadku pozytywnej odpowiedzi na któryś z pkt 1-3, należy załączyć stosowne dokumenty)
Wnoszę również o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych przeciwko dłużnikowi(czce) w celu
wyegzekwowania:
1.
2.
3.
4.
5.

należności głównej _____________________________
odsetek od dnia ________________________________
kosztów procesu i klauzuli _______________________
kosztów adwokackich w post. egz._________________
kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.

Na podstawie art. 797¹ kpc zlecam komornikowi poszukiwanie
wynagrodzeniem.

majątku dłużnika za

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:
1. Ruchomości dłużnika tj. _____________________________________________________________
(wymienić ruchomości)
_______________________________________________________________________________________________________

znajdujących się w _________________________________________________________________
2. Rachunku bankowego dłużnika nr _______________________________________________w banku
____________________________________________________________________________________
3. Wierzytelności dłużnika ______________________________________________________________
( nazwa i adres dłużnika zajętej wierzytelności)

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Wynagrodzenia za pracę ______________________________________________________________
( nazwa i adres zakładu pracy )

____________________________________________________________________________________
5. Innych składników majątkowych dłużnika________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Na podstawie art. 8 pkt 1 i 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. wnoszę o przeprowadzenie
egzekucji przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej Michała Giżewskiego.

______________________
(podpis wierzyciela)
*Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje,
alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie, i podobnych (w przypadku lokali mieszkalnych nie należy
ich uwzględniać w ilości izb)
*Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera
się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę (przy lokalach niemieszkalnych należy uwzględnić wszystkie
pomieszczenia w ilości izb).

