
WNIOSEK 
O WYKONANIE  EKSMISJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu
Damian Kucza

ul. Roosevelta 5/1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

  

                                                                                     ….........................dn.:...…-….…-……....

Wierzyciel .........................................................................................
imię i nazwisko/nazwa firmy

adres ...................................................................................................
ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto

konto ...................................................................................................
nazwa banku i numer konta

NIP:           ……………………………………………………....
Adres e-mail:…………………………………………………....
Tel.            ………….…………………………………………..,
Reprezentowany przez pełnomocnika:……………………….
…………………………………………………………………….
Adres:        ..……………………………………………………..
Konto:       ...........……………………………………………….
NIP:            ………………….…PESEL……………………….
Adres e-mail:………………………………………………….....
Tel.            ………….…………………………………………...,

Dłużnik ...............................................................................................
imię i nazwisko lub nazwa firmy

...............................................................................................................
dokładne dane personalne

adres ...................................................................................................
ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto

NIP ............................................... PESEL .......................................

Adres e-mail:…………………………………………………… 

Załączając tytuł wykonawczy ..............................................................................................................................
nazwa sądu

z dnia ............................................... sygn. akt .....................................................................................................
data wyroku  

proszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi poprzez wezwanie go do dobrowolnego  
opróżnienia zajmowanego lokalu znajdującego się........................................................................
…....................................................................................................................................................  
                                                                              adres z którego  dłużnik  ma  być eksmitowany

powyższy  lokal składa się  z  …............................ izb, w skład którego wchodzi:........................ 
…....................................................................................................................................................

wskazać ilość i rodzaj pomieszczeń

W razie  bezskutecznego  wezwania  do  dobrowolnego  opróżnienia  zajmowanego  lokalu  
wnoszę  o przymusowe  usunięcie z niego  dłużnika i wydanie  lokalu wierzycielowi w  stanie 
wolnym. 



Jednocześnie  wnoszę  o wyegzekwowanie  na  rzecz  wierzyciela następujących  należności: 

- kwota główna ...............................................................zł;

- odsetki w wysokości ....................... % od dnia ....................... do dnia …...............................

- koszty procesu ...............................................................zł;

- koszty zastępstwa procesowego ...............................................................zł;

- koszty klauzuli ...............................................................zł;

- koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym ...............................................................zł;

- koszty egzekucyjne.

Wnoszę o wszczęcie egzekucji: 

- z rachunku bankowego dłużnika w banku …...............................................................................
nazwa banku

...................................................................... numer konta;

- ruchomości należących do dłużnika.............................................................................................

- wierzytelności .......................................................................................................................................................
podać rodzaj wierzytelności

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

- wynagrodzenia za pracę, dłużnik jest zatrudniony w ................................................................................

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

nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miasto

- nieruchomości..............................................................................................................................  
miejsce  położenia, KW

Działając w trybie art. 797¹kpc w związku z art. 53a ustawy o komornikach sądowych i 
egzekucji zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem. 

Ponadto zgodnie z treścią art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dokonuję 
wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damiana Kuczę 
jako właściwego do przeprowadzenia niniejszego postępowania egzekucyjnego. 

Wnoszę również jako nabywca usługi pomocy w wyegzekwowaniu należnego wierzycielowi 
świadczenia o dostarczenie faktury Vat drogą elektroniczną na adres: 
e-mail:…………………………………………………………………………………………………..

                                               ...........................................................
                                                   podpis wierzyciela(ki)


