data …………………………
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu
Łukasz Amrozy

WNIOSEK O EKSMISJĘ
Wierzyciel/wierzycielka
………………………………………………………………………………………………………..
(nazwisko i imię )

zamieszkały(-a) …………………………………………………………………………….…………
( adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu )

nr rachunku bankowego wierzyciela/wierzycielki:
……………………………………………………………………………………………………….
Płatnik podatku VAT: TAK/NIE
W przypadku wystawiania faktur niezbędne jest podanie przez wierzyciela numeru NIP.

Dłużnik/dłużniczka
…………………………………………………………………………….……......………………...
(nazwisko i imię )

urodzony(-a) …………………………………………. imiona rodziców …………………………..
( data i miejsce)

zamieszkały(-a)
..………………………………………………………………………………………………………..
( adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu )

Nr PESEL …………………… Nr Dow. Osob. .....................… Nr NIP /Regon……………………..
Załączam wyrok, protokół, postanowienie, nakaz
Sądu .......................................................………….. w ……………………………………...………
z dnia …………….…………. sygnatura akt ………………………………………………………..
zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia………………………………………………………,
na podstawie którego dłużnik wraz z następującymi osobami: (podaj imiona, nazwiska, stopień pokrewieństwa)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…...
…………………………………………………………………………………………………………
ma opróżnić lokal mieszkalny (dokładne wskazanie adresu nieruchomości, której dotyczy eksmisja)

wnoszę o (właściwe zaznaczyć):
wszczęcie egzekucji poprzez wezwanie dłużnika do dobrowolnego opróżnienia
zajmowanego
lokalu
mieszczącego
się
w
.................................…….
przy ul. .................................... składającego się z ............. izb, a w przypadku
niezastosowania się do wezwania, o usunięcie dłużnika z powyższego lokalu;
wszczęcie
egzekucji w celu ściągnięcia kwoty ................................… tytułem
…………………………………………………. oraz kosztów postępowania egzekucyjnego;
wszczęcie egzekucji z (właściwe podkreślić):
- ruchomości,
- wynagrodzenia za pracę/emerytury/renty,
- wierzytelności,
- konta bankowego,
- innych praw majątkowych,
- nieruchomości
w celu wyegzekwowania kwot jak w pkt. 2.
zawiadomienie wierzyciela o terminie dokonywanych czynności egzekucyjnych,
wezwanie dłużnika na mocy art. 801 k.p.c. do złożenia wyjaśnień niezbędnych do
przeprowadzenia egzekucji.
Ponadto oświadczam, iż:
- jestem w stanie wskazać pomieszczenie tymczasowe, do którego może nastąpić przekwaterowanie
w/w osoby/osób:
…………………………………………………………………………………………………………
( adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu )

- nie jestem w stanie wskazać pomieszczenia tymczasowego, do którego może nastąpić
przekwaterowanie w/w osoby/osób.
..............................................................
(podpis wierzyciela)

W przypadku niedopełnienia przez dłużnika obowiązku złożenia wykazu majątku lub wyjaśnień
zgodnie z art. 801 k.p.c., zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 8012
k.p.c.
..............................................................
(podpis wierzyciela)

