
                  Toruń,  dnia ................................... r. 

 

 

        Komornik Sądowy  

        przy Sądzie Rejonowym w Toruniu 

        Dariusz Zimny 

        87-100 Toruń, ul. Pigwowa 5 

 

 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI W CELU OPRÓŻNIENIA LOKALU 

MIESZKALNEGO ORAZ WYEGZEKWOWANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO 
 

1. Wierzyciel: 
(nazwisko i imię/ nazwa*): ……………………………………………………………………………………..………… 

(reprezentowany(a) przez): ……………………………………………………………………………………………….. 

(PESEL/ REGON): ……………………………………………………………………………………………………….. 

(zamieszkały(a)/ z siedzibą/ adres do doręczeń*, telefon komórkowy do kontaktu w sprawie): ………………………… 

...................................................................................................................................................................................... 
   (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, tel. kontaktowy) 

nazwa banku i nr konta bankowego wierzyciela, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności: 

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

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

2. Dłużnik: 
(nazwisko i imię/ nazwa*): ……………………………………………………………………………………………….. 

(PESEL): ………………………………………………………………………………………………………………….. 

(zamieszkały(a)/ z siedzibą*): …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
   (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, tel. kontaktowy) 

(Nr dowodu osobistego/ numer KRS*): …………………………………………………………………………………... 

 

 

Przedkładam tytuł wykonawczy postaci (np. wyrok, protokół, akt notarialny, postanowienie Sądu wydany 

przez) ………………………………………………………………………………………………………………… z 

dnia …………………………………………. , sygn. akt ………………………………………………………………... 

na podstawie którego dłużnik wraz z następującymi osobami: 

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

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

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

        (imiona, nazwiska, stopień pokrewieństwa) 

ma opróżnić lokal mieszkalny w ……………………….. ul. ……………………………………. 

oraz zapłacić na rzecz wierzyciela kwotę: …………………………………….. z odsetkami od 

……………………………. do dnia zapłaty. 

3. Wnoszę o: 

 wszczęcie egzekucji poprzez wezwanie dłużnika do dobrowolnego opróżnienia 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w ............................................ przy ul. 

…………………………………………………… składającego się z …………………… 

izb w ciągu 30 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu o przymusowe usunięcie 

dłużnika z powyższego lokalu.  

 Oświadczam, że:  

 dłużnikowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego* 

W związku z powyższym jako lokal socjalny wskazuję lokal położony w 

…………………………. przy ul. ……………………………………………. nr …………..... 



 dłużnikowi nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego*  

W związku z powyższym wskazuję pomieszczenie tymczasowe położone w 

……..……………………. przy ul. ………………………………...………….. nr …………….. 

 nie wskazuje pomieszczenia tymczasowego* 

 

 wszczęcie egzekucji w celu ściągnięcia kwoty ……………………………………………….. 

oraz kosztów procesowych i kosztów postępowania egzekucyjnego poprzez skierowanie 

egzekucji do:  

 

I. wynagrodzenia za pracę: 

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

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

II. ruchomości: 

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

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

III. wierzytelności: 

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

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

IV. wierzytelności z rachunku bankowego: 

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

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

V. innych praw majątkowych: 

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

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

w celu wyegzekwowania w/w kwot. 

 

............................................................... 
           (czytelny podpis wierzyciela) 

                      Imię i nazwisko 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

Załączniki: 

1.......................................................................... 

2.......................................................................... 
 

 

 

 
 


