Ko or ik Sądowy przy Sądzie Rejo owy w Wolszty ie Karoli a Wątrucka
ul. Dr Kocha 39a/3, 64-200 Wolsztyn
Tel. 604-232-139, Fax 68-411-41-82, E-mail: wolsztyn.watrucka@komornik.pl, www.komornik-wolsztyn.com
_____________________________________________________________________________________________________

……………………………., dnia……………………….

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
(EKSMISJA)
Wierzyciel:__________________________________________________________________
za ieszkały/z siedzi ą: ________________________________________________________
Tel. _____________________ E-mail:*______________________Nip:___________________
Dłuż ik: ____________________________________________________________________
za ieszkały/z siedzi ą:_________________________________________________________
prowadzą y działal ość gospodar zą adres :_______________________________________
Pesel/KRS:___________________Nip:______________________Regon:_________________
Numer dowodu os. _______________________________ Tel. ________________________
urodzony/a:___________________i ię oj a/matki:_________________________________
Załą zają wyrok Sądu Rejo owego w _______________________ z d ia _______________
syg. akt _________ zaopatrzo y w klauzulę wyko al oś i tegoż Sądu z d ia _____________
a podstawie którego dłuż ik wraz z astępują y i oso a i:
___________________________________________________________________________
i io a, azwiska, stopień pokrewieństwa

___________________________________________________________________________
i io a, azwiska, stopień pokrewieństwa

a opróż ić lokal

ieszkal y w ___________________, przy ul. ______________________

składają y się z _________________ iz .

1

W oszę:
O wsz zę ie egzeku ji poprzez wezwa ie dłuż ika do do rowol ego opróż ie ia
zajmowanego lokalu w _____________ przy ul. ____________________________
składają ego się z ____________________________________________________
w iągu d i, a po ezskute z y upływie tego ter i u, o usu ię ie dłuż ika, -ów
z powyższego lokalu zgod ie z treś ią wyżej wy ie io ego tytułu wyko aw zego.
Wskazuję lokal so jal y/po iesz ze ie ty

zasowe dla dłuż ika, -ów z ajdują e się w:

__________________________________________________________________________________
dokład e określe ie adresu po iesz ze ia ty

zasowego lu lokalu so jal ego

2) Wsz zę ie egzeku ji w elu ś iąg ię ia określo y h wyżej wy ie io y tytułe wyko aw zy
kwoty _____________ zł., oraz kosztów procesowych w kwocie ________________, innych kosztów,
w tym __________________________________oraz kosztów postępowa ia egzeku yj ego poprzez:
zaję ie wy agrodze ia za pra ę, e erytury/re ty dłuż ika, zaję ie ra hu ku a kowego dłuż ika,
ru ho oś i, wierzytel oś i oraz i y h praw ajątkowy h dłuż ika oraz przekaza ie
wyegzekwowa ej kwoty a astępują y ra hu ek a kowy wierzy iela:

___________________________________________________________________________
(podać r ra hu ku a kowego wierzy iela a który ają yć przekazywa e ależ oś i

Oświad za , że wy ór ko or ika
sądowy h i egzeku ji.

astąpił

a podstawie art.

ust.

ustawy o ko or ika h

Na podstawie art. 7971 kpc oraz art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach
sądowy h i egzeku ji Dz.U. .
.
– tekst jednolity – z póź iejszy i z ia a i zle a
komornikowi poszukiwa ie za wy agrodze ie
ajątku dłuż ika.

*Podanie adresu poczty elektronicznej jest rów oz a z e z upoważ ie ie ko or ika do wysyłania na wskazany adres
wybranych i for a ji, kopii pis , zdjęć związa y h z przed iotowy postępowa ie .

___________________________________________________
(podpis wierzyciela)

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNYM PISMEM; NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.
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