Do:Komornik Sądowy                                                              Puck,dnia  ...............................r. 
przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
Maciej Migowski
Kancelaria Komornicza w Pucku


Dane wierzyciela:
Nazwisko imię:  ..................................................................................................................................
Dokładny adres:   ................................................................................................................................
konto bankowe:    ..........................................................   telefon    ......................................
PESEL:................................................................................................................................    	

Dane dłużnika:        
Nazwa: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dokładny adres:   ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
                        
PESEL: .....................................       NIP: ...............................................   

data.i miejsce ur. ..............................................     imiona rodziców .......................    ...............................

			
	WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI W CELU OPRÓŻNIENIA        LOKALU  ORAZ WYEGZEKWOWANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Przedkładam:Wyrok / Postanowienie  Sądu / Ugoda Sądowa / Nakaz Zapłaty ........................................................ ...........................................................................................................................................................................................................................
sygnatura akt    .................................................                           z dnia    ........./.............../.............. r.
i 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 tego  terminu dokonanie przymusowego wydania oraz opróżnienia powyższego lokalu zgodnie z treścią w/w tytułu wykonawczego

*) jako lokal socjalny wskazuję lokal położony w miejscowości : ...............................................................................................
przy ul. ......................................... nr ............ składający się z ...................... pomieszczeń , w tym : 
.....................................................................................................................

*) jako pomieszczenie tymczasowe wskazuję lokal położony w miejscowości :.............................................................. 
przy ul. ......................................... nr ............ składający się z ...................... pomieszczeń , w tym : 
..................................................................................................................

*) oświadczam, że nie mogę wskazać lokalu socjalnego / pomieszczenia tymczasowego 
2.
wszczęcie egzekucji w celu egzekwowania kwot tytułem :
......................
......................
......................
oraz  wyegzekwowania kosztów egzekucyjnych powstałych w toku postępowania egzekucyjnego poprzez  skierowanie egzekucji do :
ruchomości znajdujących się w : ..........................................................................................................................................
wynagrodzenia/emerytury:  .......................................................................................................
konta bankowego: ..................................................................................................................
wierzytelności  .........................................................................................................................
nieruchomości...........................................................................................................................

i zawiadomienie wierzyciela o terminie dokonywanych czynności egzekucyjnych.

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. 

Ponadto informuję, iż dokonuję wyboru komornika w oparciu o art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o  komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. z 07.09.2006 r., Dz.U. Nr 167, poz.1191 z późn. zm.)

Jednocześnie zlecam/nie zlecam (**) komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika zgodnie z przesłaniem  art 801 2 kpc i wnoszę o skierowanie zapytań do :
- ZUS
-Urzędu Skarbowego
-Cepik
- Starostwa Powiatowego -Ewidencja Gruntów
- Ognivo
-Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
-  Centrum Personalizacji Dokumentów MSW - o dane adresowe i osobowe dłużnika.


* niewłaściwe skreślić                                                                      ..........................................................
/czytelny podpis wierzyciela/



								


