
   Miejscowość:......................................dnia ..............................

Do:
Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym 
dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie 
Renata Delert
ul. Lęborska 8/10
03-443 Warszawa

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO
W CELU OPRÓŻNIENIA LOKALU Z OSÓB I RZECZY

ORAZ WYEGZEKWOWANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
(wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

Wierzyciel:.................................................................PESEL:.............................................;KRS................................

zamieszkały:miejscowość:...........................................................kod poczt.:................................................................

ul.:.......................................................................... nr:........................lok:...................................................................

wyegzekwowane kwoty proszę przekazać na numer konta:.........................................................................................

tel. kontaktowy:.............................................................................................................................................................

Dłużnik:...................................................................................................PESEL:........................................................

NIP:...................................................REGON:.........................................KRS.............................................................

zamieszkały:miejscowość:...........................................................kod poczt.:................................................................

ul.:.......................................................................... nr:........................lok:...................................................................

Działając w imieniu własnym w oparciu o tytuł wykonawczy: 

Sądu.........................................................................................................................z dnia:...........................................

sygn.:................................................. zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu:................................................. 

nakazujący dłużnikowi/dłużnikom* opuszczenie i opróżnienia lokalu nr................w..................................................

przy ul..................................................... nr............... oraz zapłacić na rzecz wierzyciela kwotę …............................

tytułem …......................................................................................................................................................................

z odsetkami od dnia …................................................ do dnia zapłaty wnoszę o:

1) wszczęcie  egzekucji  poprzez  wezwanie  dłużnika/dłużników* do  dobrowolnego  opróżnienia 

zajmowanego lokalu nr:............w…............................................................... przy ul.....................................

...............................................................nr…..................składającego  się  z…............  izb  a  po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wnoszę o usunięcie dłużnika/dłużników* z w/w lokalu 

oraz wprowadzenie wierzyciela w jego posiadanie w stanie wolnym od osób i rzeczy. Jednocześnie 

VERTE ↓



wierzyciel wskazuje/nie wskazuje* lokal nr …............ położony w..............................................................

przy ul. ….................................................. nr…........... spełniający wymogi pomieszczenia tymczasowego 

zgodnie z art. 2 ust.5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 Nr. 31 poz 266). do którego komornik  

usunie dłużnika/dłużników* w dniu przeprowadzenia czynności opróżnienia lokalu z osób i rzeczy. 

* - niepotrzebne skreślić

2) przeprowadzenia egzekucji świadczenia pieniężnego w celu wyegzekwowania następujących należności:

 - należność główna:................................................

- odsetki według stopy jak w tytule od dnia:...........................................

- koszty procesu:....................................................

- koszty klauzuli:.....................................................

- inne:.....................................................................

- koszty postępowania egzekucyjnego powstałe w toku postępowania a wpłacone prze wierzyciela 

Egzekucję należy skierować do:

(w przypadku braku wiedzy wierzyciela na temat poszczególnych składników majątku dłużnika należy wpisać: „według ustaleń 

Komornika”)

- rachunków bankowych:(podać numer konta lub nazwę banku)…...................................................................................

…...................................................................................................................................................................................

- wynagrodzenia za pracę:(nazwa i adres zakładu pracy).................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................

-ruchomości:(należy wskazać jakie oraz miejsce ich położenia)............................................................................................

…...................................................................................................................................................................................

- wierzytelności i innych praw majątkowych:...........................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................

- nieruchomości: nr KW.......................................................położonej w:...................................................................

przy ul............................................................................................................................................................................

Oświadczam, że wybieram Panią Renatę Delert jako komornika do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko w/w dłużnikowi zgodnie z  

art. 8 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o Komorniku Sądowym i Egzekucji 

Zlecam Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie Renacie Delert poszukiwanie majątku dłużnika 

w trybie art. 7971 kodeksu postępowania cywilne

       ….................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

…..................................................................................................................................................................................................................


