
........................................, dnia ...................................... 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 

w Opolu Lubelskim – Kamil Kamiński 

Kancelaria Komornicza nr II w Opolu Lubelskim 

ul. Tadeusza Kościuszki 4  

24-300 Opole Lubelskie 
 
 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI OPRÓŻNIENIA LOKALU  

ORAZ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH 
 

Wierzyciel 

Imię i nazwisko / nazwa …………………………………………….……………………………………………………… 

 

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

 

PESEL / KRS ……………………………… NIP ………………………..…… Telefon ……………………………….. 
 
 

Dłużnik 

Imię i nazwisko / nazwa …………………………………………….……………………………………………………… 

 

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

 

PESEL / KRS ……………………………… NIP ………………………..…… Telefon ……………………………….. 
 

 

Przedkładając wyrok / nakaz zapłaty / protokół ugody / postanowienie* Sądu ….…………………..……….  

 

w ……………………………………………….... sygn.. akt …………………………..  z dnia ………………………..r.  

 

zaopatrzony w klauzulę wykonalności wnoszę o:  

 

1. wszczęcie egzekucji poprzez wezwanie dłużnika do dobrowolnego opróżnienia i opuszczenia  

 

zajmowanego lokalu położonego w miejscowości …………………………………………………… 

 

 przy ul. ……………………………………………………………… składającego się z …………. izb  

 

a po bezskutecznym upływie ustawowego terminu dokonanie przymusowej eksmisji dłużnika  

z powyższego lokalu zgodnie z treścią tytułu wykonawczego. 

  

*) jako lokal socjalny wskazuję lokal położony w miejscowości ………………………………………. 

 

przy ul. ………………………………………………………….. składający się z ……… pomieszczeń 

 

w tym …………………………………………………………... o łącznej powierzchni…………… m2 

 

*) jako pomieszczenie tymczasowe wskazuję lokal położony w miejscowości ………………………. 

 

przy ul. ………………………………………………………….. składający się z ……… pomieszczeń 

 

w tym …………………………………………………………... o łącznej powierzchni…………… m2 

 

*) oświadczam, że nie mogę wskazać lokalu socjalnego / pomieszczenia tymczasowego 

 



2. wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi celem wyegzekwowania następujących 

należności: 

 
a) pretensji głównej …………………………… zł; 

b) odsetek naliczanych od dnia …………………… do dnia zapłaty; 

c) kosztów procesu ……………………………. zł; 

d) kosztów klauzuli …………………………… zł; 

e) kosztów postępowanie egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji. 

f) Inne ………………………………………….. zł; 

Egzekucję świadczeń pieniężnych należy prowadzić zgodnie z art. 799 §1 kpc., według wszystkich 

dopuszczalnych sposobów. Jednocześnie wskazuję majątek dłużnika i wnoszę o jego zajęcie: 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(w przypadku braku wiedzy na temat majątku dłużnika powyższe pola należy wykreślić) 

 

 

Wierzyciel wnosi o skierowanie zapytania do systemu Ognivo, ZUS, CEPiK i zajęcie ustalonych w ten sposób składników 

majątku dłużnika. Ponadto wierzyciel wnosi o skierowanie zapytania do ………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jeżeli pomimo skierowania egzekucji do oznaczonych przez wierzyciela składników majątku dłużnika i podjęcia czynności 

przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 k.p.c. oraz odebrania od dłużnika wykazu majątku nie zdołano ustalić majątku dłużnika 

pozwalającego na zaspokojenie egzekwowanych roszczeń, wierzyciel rezygnuje z wysłuchania przewidzianego w art. 801 § 4 

k.p.c. i zleca komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie 801
2
 kodeksu postępowania cywilnego.  

 

Wnoszę o przekazywanie wyegzekwowanych kwot przelewem na rachunek bankowy w banku ……………………… 

 

………………………………………………………………. Numer rachunku bankowego: 
_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 

 

lub przekazem na adres:* 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Oświadczam, że dokonuję wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Kamila 

Kamińskiego do prowadzenia egzekucji zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach 

sądowych Dz. U. 2018 poz. 771.* 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę przeznaczenia zaliczki na doręczenie korespondencji w celu pokrycia 

innych wydatków wynikających z art. 6 ustawy z dnia 25 kwietnia 2018 roku o kosztach komorniczych Dz. U. 2018 

poz. 770 *  

 

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art.136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie 

miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby 

pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

 

 
 

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

* - niepotrzebne skreślić 


