
Kancelaria Adwokacka Agata Mikucka 
www.molaw.pl, tel. 600 656 686 

Gdynia, dnia 01 lipca 2015 roku 
 
 

Sąd Rejonowy w Gdyni 
I Wydział Cywilny 
Pl. Konstytucji 5 
81-354 Gdynia 

 
Powód:  Jan Kowalski 
  ul. Jasna 1/1, 81-300 Gdynia 
  (PESEL) 

 
Pozwany:  Paweł Nowak 
  zam. ul. Ciemna 1, 81-300 Gdynia 

 
wartość przedmiotu sporu: 3.000 zł 
 

POZEW  
o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji 

 
W imieniu własnym, wnoszę o: 

1. zwolnienie spod egzekucji komputera (laptop) marki Toshiba, (numer seryjny) wraz z 

okablowaniem, zajętego w wynajmowanym lokalu nr 1 położonym przy ulicy Jasnej 1 w 

Gdyni, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Antoniego Grzelaka w 

sprawie egzekucyjnej KM 200/15, 

2. zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie 

KM 200/15 z wniosku Pawła Nowaka przeciwko dłużnikowi Piotrowi Iksińskiemu w części 

dotyczącej egzekucji zajętego komputera, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy, 

3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów niniejszego postępowania. 

 

Uzasadnienie 
 

(I) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Antoni Grzelak prowadzi postępowanie 
egzekucyjne przeciwko dłużnikowi Piotrowi Iksińskiemu na rzecz wierzyciela Pawła Nowaka. Sprawa 
prowadzona jest pod sygnaturą akt KM 200/15. 
 
Dowód: 
akta postępowania egzekucyjnego KM 200/15 
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(II) Dłużnik Piotr Iksiński wynajmuje wraz ze mną mieszkanie dwupokojowe w Gdyni przy ulicy 
Jasnej 1/1. Każdy z nas posiada oddzielny pokój. Do wspólnego użytku mamy kuchnię oraz łazienkę 
z WC. 
 
Dowód: 
umowa najmu 
 
(III) W dniu 10.06.2015 r. Komornik złożył Piotrowi Iksińskiemu wizytę i podczas tej wizyty zajął 
komputer (laptop) marki Toshiba, (numer seryjny) wraz z okablowaniem. Komputer znajdował się 
wówczas w kuchni na stole. Piotr Iksiński poinformował Komornika, że komputer nie należy do 
niego, tylko do mnie. Komornik nie przyjął tych wyjaśnień. 
 
Dowód: 
protokół zajęcia 
 
(IV) Zajęty sprzęt powinien być zwolniony spod egzekucji, bowiem nie jest on własnością 
dłużnika. Na potwierdzenie mojego prawa własności przedkładam dowód zakupu - fakturę z 
widniejącym moim imieniem i nazwiskiem wraz z kartą gwarancyjną.  
 
Dowód: 
faktura z kartą gwarancyjną 
 
(V) Po zajęciu komputera wystosowałem do pozwanego wezwanie do natychmiastowego 
zwolnienia sprzętu spod egzekucji. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi. 
 
Dowód:  
wezwanie 
 
(VI) Zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w części 
dotyczącej zajętego komputera jest konieczne, ponieważ powstrzyma to Komornika od 
przeprowadzenia licytacji, po której odzyskanie komputera może okazać się niemożliwe. 
 
Mając na uwadze powyższe, pozew jest konieczny i uzasadniony. 
 
 
    .............................................................................  
                 (podpis) 
Załączniki: 

1. odpis pisma wraz z załącznikami 
2. potwierdzenie uiszczenia wpisu sądowego 
3. umowa najmu 
4. protokół zajęcia 
5. faktura z kartą gwarancyjną 
6. wezwanie 


