
 
 
 
 
 

____________________, dnia_____________________ 

 
Komornik Sądowy  

przy Sądzie Rejonowym w Oławie  
Marlena Wysota-Czajkowska  

Ul. Twardowskiego 3  
55-200 Oława 

 
WNIOSEK EGZEKUCYJNY O OPRÓŻNIENIE LOKALU Z OSÓB I RZECZY I WYDANIE GO WIERZYCIELOWI 

 
Wierzyciel(ka) ____________________________________________________________________________________  

(imię i nazwisko) 
 
zamieszkały(a) ____________________________________________________________________________________  

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) 
 
tel: ________________________e-mail: _______________________________________________ 
 
Nr PESEL: ____________________________,Nr NIP: _______________________________, 
 
Nr Dow.Osob./KRS:______________________, Regon: _________________________________. 
 
numer rachunku bankowego do przekazywania wyegzekwowanych kwot: 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dłużnik(czka) ____________________________________________________________________________________________________  

(nazwisko i imię) 
  

imiona rodziców: ________________________________________________________________________________________________ 

 
zamieszkały(a): __________________________________________________________________________________________________  

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) 
 
adres prowadzenia działalności:__________________________________________________________________________________  

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) 

 
Nr PESEL: ____________________________,Nr NIP: _______________________________, 
 
Nr Dow.Osob./KRS:______________________, Regon: _________________________________. 
 
W załączeniu przedkładam tytuł wykonawczy: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________

(nazwa tytułu, nazwa sądu, który wydał tytuł, data wydania tytułu, sygnatura akt, data nadania klauzuli wykonalności) 
 

Na podstawie, którego wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu 
opróżnienia lokalu mieszkalnego/użytkowego* położonego w:  
 
________________________________________________________________________________________________ 

(miejscowość, ulica, numer budynku oraz lokalu) 
 
z wyżej wymienionych osób i rzeczy. Zajmowany przez dłużnika lokal składa się z _____________________izb, w tym 
            (ilość wszystkich pomieszczeń) 
pokoje + kuchnia to _________________ izb. 



 
 
 
 
 

Dłużnikom przysługuje/nie przysługuje* lokal socjalny. Wierzyciel wskazuje lokal socjalny*/pomieszczenie 
tymczasowe* położone w:  
   
________________________________________________________________________________________________ 

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu oraz lokalu) 
Ponadto wnoszę o wyegzekwowanie następujących należności: 
 

1. należności głównej ____________________________________ zł, 
 

z zasądzonymi odsetkami od ___________________ do dnia zapłaty/wskazanymi zgodnie z 
 

tytułem wykonawczym*, 
 

2. kosztów procesu ________________________________ zł, 
 

3. kosztów klauzuli ________________________________zł, 
 

4. innych kosztów __________________________________zł, 
 

5. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji, 
 

6. kosztów zastępstwa pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości: _______zł/ według norm 

prawnych przepisanych*, 
 

7. kosztów poprzedniej egzekucji _____________________________ zł. 
 
Wierzyciel wnosi o egzekucję z: 
 

– ruchomości _______________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________  

(wymienić ruchomości) 
 

– wynagrodzenia za pracę ____________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________  

(nazwa pracodawcy, adres) 
 

– rachunków bankowych _____________________________________________________________________________________  
(nazwa banku) 

 
– innych wierzytelności ______________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________  

 (nazwa trzeciodłużnika, adres) 
 

– innych praw majątkowych __________________________________________________________________________________  
(wymienić prawa majątkowe) 

 
– nieruchomości położonej w____________________________________________________________________  

dla której w Sądzie Rejonowym w Oławie prowadzona jest księga wieczysta KW nr  

WR1O/____________________/_________________________. 
 

________________________________  
(podpis wierzyciela) 

Załączniki:  
1. _________________________________________________, 
 
2. _________________________________________________, 
 
3. _________________________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 


