
…………………………………………… 
                (miejscowość, dnia) 
 
                                                                            Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  
                                                                              Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku  

                Małgorzata Nozdryn-Płotnicka 
                  ul. Lotnicza 5, 20-322 Lublin 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI W CELU OPRÓŻNIENIA 
LOKALU MIESZKALNEGO 

ORAZ WYEGZEKWOWANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO 

Wierzyciel(ka) 

Imię i nazwisko/nazwa: ………………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/siedziba…………………………………………………………………… 

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

nr tel:…………………………….............e-mail: ……………………………………………… 

Wyegzekwowane należności proszę przekazać na rachunek bankowy: 

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

Dłużnik(czka) 

Imię i nazwisko/nazwa: ………………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/siedziba…………………………………………………………………… 

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

PESEL: ………………………………………. 

NIP: ………………………………………….. 

REGON: ……………………………………….. 

Nr i seria dow. osob./KRS: ………………….. 

Data urodzenia: ………………………............ 

Imiona rodziców: ……………………………. 

 

W oparciu o załączony tytuł wykonawczy: ……………………………………………………. 

………………………………………….…sygn.……………………, zaopatrzony w klauzulę    



wykonalności tegoż Sądu z dnia ……………………………..... wnoszę o wszczęcie egzekucji          

poprzez wezwanie dłużnika do dobrowolnego opróżnienia zajmowanego lokalu o numerze          

……...…….położonego w…………………………………………………………... przy ulicy    

…………………………………….., składającego się z ……………… pomieszczeń* w ciągu        

7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu o usunięcie dłużnika z powyższego lokalu.  

Wierzyciel wskazuje pomieszczenie tymczasowe położone w ……………………………..….       

przy ulicy …………………………………………………………………………………… .** 

Wierzyciel nie wskazuje pomieszczenia tymczasowego. ** 

Ponadto wnoszę o wyegzekwowanie na rzecz wierzyciela następujących kwot: 

1. …………………………. zł tytułem należności głównej wraz z odsetkami jak w tytule od 

dnia ………………. do dnia zapłaty, 

2. …………………………. zł tytułem kosztów procesu 

3. …………………………. zł tytułem kosztów klauzuli 

4. …………………………. zł tytułem ……………………………………………………….... 

5.  Kosztów postępowania, które powstaną w toku egzekucji. 

Egzekucję o świadczenie pieniężne proszę skierować do następujących składników 

majątkowych dłużnika: 

☐ rachunków bankowych, 

☐ wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia emerytalno-rentowego, 

☐ ruchomości znajdujących się w miejscu zamieszkania/siedzibie dłużnika, 

☐ wierzytelności, 

☐ innych praw majątkowych, 

☐ nieruchomości położonej w ……………………………, dla której w Sądzie Rejonowym 

w …………………………………prowadzona jest księga wieczysta KW nr 

…………………… 

Wierzycielowi znane są następujące składniki majątku dłużnika: 

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

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

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

Jednocześnie oświadczam, że wybieram ww. komornika do prowadzenia egzekucji. 

 

…...………………………………. 



             (podpis wierzyciela) 

 
* do ilości pomieszczeń nie wlicza się przedpokoju, alkowy, korytarza, werandy, łazienki, spiżarni, loggi. 
** niepotrzebne skreślić 

 Załączniki: 
 - tytuł wykonawczy w oryginale. 


