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KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie
Katarzyna Nowicka
Obrzeżna 5
02-691 WARSZAWA

WNIOSEK

EGZEKUCYJNY

O

OPRÓŻNIENIE

Miejscowość ______________________ Data Wniosku ¬¬ ¬¬ ¬¬¬¬

LOKALU
(dzień - miesiąc - rok)

Wierzyciel: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(proszę wpisać imię i nazwisko wierzyciela lub nazwę firmy)

Adres Wierzyciela:
Miejscowość _______________________________________________________________________
Ulica _______________________________________________________________________________
Numer domu ____________________ Numer lokalu ________________________________
Kod Pocztowy ¬¬ ¬¬¬

Poczta _______________________________________________

G Jeżeli adres do korespondencji różni się od podanego wyżej adresu wierzyciela proszę wypełnić
poniższe pola.
Adres Wierzyciela do korespondencji:
Miejscowość _______________________________________________________________________
Ulica _______________________________________________________________________________
Numer domu ____________________ Numer lokalu ________________________________
Kod Pocztowy ¬¬ ¬¬¬

Poczta _______________________________________________

Inne dane dotyczące Wierzyciela:
NIP ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

G

PESEL ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

KRS ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Poniżej proszę wpisać dane umożliwiające szybki kontakt z wierzycielem.

E-mail

¬¬¬¬¬¬¬¬¬

¬¬¬¬¬¬¬¬¬

¬¬¬¬¬¬¬¬¬

________________________________________________________

@ _________________

Numery telefonów

G Jeżeli wierzyciel posiada konto bankowe, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności
proszę wypełnić poniższe pola.
Numer Konta ¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬
Nazwa Banku__________________________________________________________________________

Wzór druku zastrzeżony © wn 2014

1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka
www.komornikwarszawa24.pl
e-mail: warszawa.nowicka@komornik.pl
Tel: 22 378 14 86
Fax: 22 378 13 85
Konto bankowe: 26 1910 1048 2219 3269 4042 0001

G

Poniżej należy wpisać wszelkie znane wierzycielowi informacje na temat dłużnika.

Dłużnik: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(proszę wpisać imię i nazwisko dłużnika lub nazwę firmy)

Adres Dłużnika:
Miejscowość _______________________________________________________________________
Ulica _______________________________________________________________________________
Numer domu ____________________ Numer lokalu ________________________________
Kod Pocztowy ¬¬ ¬¬¬

Poczta _______________________________________________

Inne dane identyfikujące Dłużnika:
Miejsce urodzenia Dłużnika_______________________________________________________
Data urodzenia Dłużnika

¬¬ ¬¬ ¬¬¬¬ (dzień - miesiąc - rok)

Imiona rodziców Dłużnika __________________________________________________________
Numer dowodu osobistego Dłużnika________________________________________________
NIP ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

PESEL ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

KRS ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

W oparciu o załączony tytuł wykonawczy, który stanowi _________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(powyżej proszę wpisać dokładną nazwę tytułu wykonawczego np: wyrok/postanowienie/nakaz/protokół
oraz nazwę Sądu wraz z nazwą miasta , w którym Sąd ma siedzibę)

z dnia __________________ sygn. akt __________________________
(powyżej proszę wpisać datę i dokładną sygnaturę tytułu wykonawczego)

wnoszę o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego/użytkowego*
(niepotrzebne skreślić)

położonego w:
Miejscowość _______________________________________________________________________
Ulica _______________________________________________________________________________
Numer domu ____________________ Numer lokalu __________________________________
składającego się z _____________ izb.
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Nadto wnoszę o
wyegzekwowania:

G

wszczęcie

egzekucji

przeciwko

Dłużnikowi

w

celu

Poniżej należy wpisać odpowiednie kwoty i daty.

1. Należności głównej w kwocie _______________________________ zł
wraz z odsetkami w wysokości ______________ zł liczonymi na dzień

¬¬ ¬¬ ¬¬¬¬ (dzień - miesiąc - rok) oraz dalszymi aż do dnia zapłaty.
2. Kosztów procesu _______________________________________
3. Kosztów zastępstwa procesowego ___________________________
4. Kosztów klauzuli _______________________________________

zł
zł
zł

5. Kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym
___________________________________________________ zł
6. Innych należności:
___________________________________________________

zł

7. Kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.

G

UWAGA! W poniższych polach obok wybranych przez wierzyciela sposobów egzekucji oraz czynności

zleconych komornikowi w polu oznaczonym jako 

należy postawić znak X.

Egzekucję proszę skierować do następujących składników majątku dłużnika:

 rachunków bankowych
(w poniższe pola należy wpisać numery kont bankowych dłużnika lub nazwę banku, w którym
dłużnik rachunek posiada)

Numer Konta ¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬
Bank ___________________________________________________________________________
Numer Konta ¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬
Bank ___________________________________________________________________________
Numer Konta ¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬¬¬
Bank ___________________________________________________________________________
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 wynagrodzenia za pracę lub świadczenia emerytalno-rentowego
(w poniższe pola należy wpisać nazwy i adresy instytucji, z których dłużnik pobiera
wynagrodzenie lub świadczenie)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 ruchomości, w tym należących do dłużnika pojazdów
(w poniższe pola należy wpisać jakie ruchomości dłużnik posiada np. markę i numer rejestracyjny
pojazdu oraz miejsce ich położenia)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 wierzytelności
(poniżej należy wskazać jakie wierzytelności i od jakiego podmiotu przysługują dłużnikowi np: nadpłaty
podatku dochodowego od osób fizycznych, nadwyżki podatku VAT od Urzędu Skarbowego)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 nieruchomości
(niżej należy wymienić nieruchomości należące do dłużnika oraz podać numer księgi wieczystej
i miejsca ich położenia)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 innych praw majątkowych
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Na podstawie art. 797 k.p.c. zlecam Komornikowi Sądowemu przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Katarzynie Nowickiej poszukiwanie
majątku
dłużnika.
Załączniki:
-oryginał tytułu wykonawczego

__________________________
(podpis wierzyciela)

OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA
O WYBORZE KOMORNIKA
Jednocześnie wierzyciel oświadcza, że na podstawie przepisu art. 8 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji ( Dz. U. z 2006r.
Nr 167, poz.1191 z późn. zm.) do prowadzenia sprawy dokonuje wyboru
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Katarzynę Nowicką.

__________________________
(podpis wierzyciela)

G Wierzyciel zgodnie art.8 ust.5 ww. ustawy ma prawo wyboru komornika na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o
egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
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