___________________dnia _____________

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Bożena Tarnowska
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
53-328 Wrocław, ul. Bernarda Pretficza 21/B3
WNIOSEK O WYKONANIE EKSMISJI
Wierzyciel: _____________________________________________________________________
(nazwisko i imię , nazwa firmy)

adres :__________________________________________________________________________
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

_______________________________________________________________________________________________________________

konto na które należy przekazywać wyegzekwowane należności:
________________________________________________________________________________
(nazwa banku i numer konta)

Dane kontaktowe:_________________________________________________________________
(numer telefonu wierzyciela, adres email)

zastępowany przez pełnomocnika:
Pełnomocnik: ___________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

z siedzibą:_______________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

telefon:_____________________________ email: _____________________________________
nr konta pełnomocnika:_____________________________________________________________
Dłużnik:________________________________________________________________________
(imię i nazwisko, nazwa firmy)

Adres(y) :________________________________________________________________________
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

numer NIP__________________________ PESEL___________________________________
data urodzenia_________________REGON___________________KRS___________________
numer dow. osobistego __________________

imiona rodziców________________________

Przedkładając tytuł wykonawczy____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(dokładna nazwa tytułu wykonawczego)

z dnia________________________ sygn. akt _________________________________________
(data i sygnatura tytułu wykonawczego)

wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi poprzez wezwanie go do dobrowolnego
opróżnienia zajmowanego lokalu znajdującego się
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(dokładne wskazanie adresu, z którego dłużnik ma zostać eksmitowany)

powyższy lokal składa się z _____________ izb (……………
Po bezskutecznym wezwaniu do dobrowolnego opróżnienia zajmowanego lokalu wnoszę o
przymusowe usunięcie z niego dłużnika.
Ponadto wskazuję lokal socjalny/pomieszczenie tymczasowe znajdujące się w:
________________________________________________________________________________
(dokładne określenie adresu pomieszczenia tymczasowego lub lokalu socjalnego)

ponadto wnoszę o wyegzekwowanie:
1. Kwoty______________________________________________________________zł;
2. z odsetkami w wysokości ____________ % od dnia ________________do dnia zapłaty
3. kosztów niniejszego postępowania
4. kosztów procesu ________________________________zł;
5. kosztów zastępstwa procesowego _______________________________zł;
6. kosztów klauzuli _____________________________________________zł;
7. kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym ____________________zł;
8. ________________________________________________________________________

Oświadczam, że dokonuję wyboru komornika na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o
komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późń. zm.).

______________________
(podpis wierzyciela)

Oświadczam, że w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z
2018 r. poz. 770) wyrażam zgodę na przeznaczanie uiszczonej zaliczki na pokrywanie wydatków wg uznania
komornika.

______________________
(podpis wierzyciela)

