
UWAGA
WYPEŁNIĆ    DRUKOWANYMI    LITERAMI

…..........................….........................................................
                                  miejscowość, data

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Jacek Gabryś

WNIOSEK   O   EGZEKUCJĘ   ŚWIADCZENIA   NIEPIENIĘŻNEGO
ORAZ   ŚWIADCZENIA   PIENIĘŻNEGO* 

Wierzyciel:

imię, nazwisko: …...........................……...................................................................................................................................................................................

miejsce  zamieszkania/adres do korespondencji: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu):

….................................................................................................................................................................................................................................................
nr rachunku bankowego, na który należy przekazywać wyegzekwowane kwoty:

__ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __  

Dłużnik:                                                                                              

imię, nazwisko adres
dane identyfikujące 

(nr PESEL, nr NIP, 
imiona rodziców, nr dowodu osobistego)

przyznano 
lokal socjalny
TAK/NIE*

................................................................ .................................................................. ................................................................................... ....................

................................................................. .................................................................. .................................................................................. ....................

................................................................. .................................................................. ................................................................................... ....................

................................................................. .................................................................. ................................................................................... ....................

................................................................ .................................................................. ................................................................................... ....................

Na  podstawie  dołączonego  do  wniosku  tytułu  wykonawczego  stanowiącego:  wyrok,  protokół  ugody,

postanowienie* Sądu  ….......................................................................................................... w..........….....…..........................................................

z dnia _ _. _ _. _ _ _ _r.  sygnatura akt ..........….............. jako wierzyciel wnoszę o:

1) egzekucję świadczenia niepieniężnego wynikającego z pkt …....... w/w tytułu wykonawczego tj. wszczęcie

egzekucji  w  celu  opróżnienia  pomieszczenia:  lokalu mieszkalnego/użytkowego* znajdującego  się  pod

adresem:…....................................................................................................................................................................................... składającego się

z: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Dla dłużnika/ów ..............................................................................................................................................................................................................

Gmina/  Urząd  Miasta  .................................................................................................... wskazał/a  lokal  socjalny pod  adresem:
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Dla dłużnika/ów ..............................................................................................................................................................................................................

jako wierzyciel w trybie art. 1046 §5 wskazuję pomieszczenie tymczasowe pod adresem:

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam,  że  jestem  właścicielem  lokalu  mieszkalnego  wskazanego  jako  pomieszczenie  tymczasowe
- w załączeniu składam dokumenty potwierdzające prawo własności*. 
W  załączeniu  składam  oświadczenie  właściciela  pomieszczenia  tymczasowego  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi prawo własności składającego oświadczenie * .

(należy wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawiać pustych miejsc)    



1) egzekucję świadczenia niepieniężnego wynikającego z pkt …......... w/w tytułu wykonawczego  poprzez

wszczęcie  egzekucji  w  celu  wydania  nieruchomości  /statku* tj.  przygranicznego  pasa  gruntu*
....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

2) egzekucję świadczenia pieniężnego:

-   wynikającego z pkt …... w/w tytułu wykonawczego tj. ........................................................................

-  …................................................................................................................................................................zł oraz 

- kosztów postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji;

Wskazuję sposoby egzekucji*:
- z ruchomości, 
- z wynagrodzenia za pracę, 
- z rachunków bankowych, 
- z innych wierzytelności i praw majątkowych, 
- z nieruchomości. 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z*: 
- ruchomości**(należy wymienić).........................................................................................................................................................................

znajdujących się w miejscu zamieszkania dłużnika/ pod adresem*................................................................................................. 

- wynagrodzenia**(należy wskazać pracodawcę; nazwę i adres): .............................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................................................................

- rachunków bankowych o numerach/ w banku/ach** 
__ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __  
- wierzytelności i praw majątkowych** ...........................................................................................................................................................
- nieruchomości**...........................................................................................................................................................................................................

Informuję, że nie znam żadnych/innych* składników majątkowych dłużnika.
Zlecam komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika w art. 7971 k.p.c.*

[Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższym pouczeniem: 
Zgodnie z treścią art. 53a uoksie:  Opłatę stałą w wysokości 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik
pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 797 1 Kodeksu
postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,  komornik zwraca
wniosek zawierający zlecenie
W  przypadku  zlecenia  komornikowi  poszukiwania  majątku  dłużnika  oraz  nie  wskazania  danych  identyfikujących
dłużnika  (nr  PESEL,  nr  NIP,  imiona  rodziców,  nr  dowodu  osobistego)  należy  uiścić  zaliczkę  celem  otrzymania
przedmiotowych danych od odpowiednich urzędów i instytucji o udostępnienie].

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

        
                                                                                                     czytelny  podpis  wierzyciela

* niepotrzebne skreślić
** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w przedmiotowym zakresie, należy wpisać: „NIE ZNAM”


