
Płock dnia___________________ 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Płocku Paweł Stopczyński
ul. Górna 32 
09-401 Płock

Wierzyciel: 

                     _____________________________________________________________________________
(nazwisko i imię, nazwa)

                    _____________________________________________________________________________
(ulica, numer domu)

                    _ _ - _ _ _   _________________  __________________________________________
(kod pocztowy, poczta, miejscowość)

__________________________________________
(tel.)

Dłużnik:

                   ______________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

                   ______________________________________________________________________
(kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer  domu)

                   ________________________  _________________________  ___________________      
  (data i miejsce urodzenia)       (imiona rodziców)
 

                  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __       
                             (PESEL)

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

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:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podaj imiona, nazwiska, stopień pokrewieństwa)
………………………………………………………………....……………………………………………………...ma opróżnić lokal
mieszkalny w …………………………………... ul. ………………………………………….oraz zapłacić na rzecz wierzyciela 
kwotę: …………………………………………………………………z odsetkami od dnia …………………. do dnia zapłaty,

(słownie)

wnoszę:
1) o wszczęcie egzekucji poprzez wezwanie  dłużnika do dobrowolnego opróżnienia zajmowanego lokalu w………………………… 
przy ul. ……………………………………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:
1. pretensji głównej ______________________________ zł

    z zasądzonymi odsetkami od ___________ do dnia zapłaty

2. kosztów procesu _____________________________  zł

3. kosztów klauzuli ______________________________ zł

4. _____________________________________________

5. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji



 

3) wszczęcie egzekucji z: 
1. Wynagrodzenia za pracę: _________________________________________________________________________*

(nazwa i adres zakładu pracy)
2. Kont bankowych dłużnika: ________________________________________________________________________*

(nazwy banków, numery rachunków)
3. Wierzytelności dłużnika: _________________________________________________________________________ *
4. Ruchomości dłużnika ____________________________________________________________________________ *

(wymienić ruchomości, wskazać gdzie się znajdują)
5. Nieruchomości: _________________________________________________________________________________*

(wymienić nieruchomości, wskazać ich położenie - adres, nr KW)

w celu wyegzekwowania kwot jak w pkt.2.
* - jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać: wg ustaleń Komornika

Wyegzekwowane należności proszę przekazywać na rachunek bankowy:

(nazwa banku i nr rachunku bankowego)

Jednocześnie wierzyciel oświadcza, iż korzysta z prawa wyboru komornika zgodnie z art. 10 ustawy

o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm.) oraz w przypadku bezskuteczności

egzekucji zlecam komornikowi poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 801(2) kpc.

_____________________________

(podpis wierzyciela)


