..........................................................
(miejscowość, data)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
Przedstawiciel ustawowy wierzyciela:
..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały(ła):
............................................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu )

nr tel.:...............................................................................................................................
nr rachunku bankowego wierzyciela:
......................................................…………...………………………………………..
PESEL: ............................. seria i numer dowodu osobistego.........................................
adres do korespondencji:
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................
działająca(cy) w imieniu alimentowanych (dzieci):
…………………………………………….ur……………………..PESEL…………....
………………………………………….…ur……………………..PESEL…………....
…………………………………………….ur……………………..PESEL…………....
...................………................……………. ur……………………..PESEL…………....
(imię i nazwisko)

(data urodzenia)

Dłużnik (czka):
....................................................................................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa)

zamieszkały(ła):
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu )

PESEL: ..........................................................................
SERIA i NUMER DOWODU: .............................................
REGON: ................................................................................
imiona rodziców: ...................................................................
adres do korespondencji:...........................................................................
W załączeniu przedkładam nakaz zapłaty/wyrok/protokół/ postanowienie* Sądu
Rejonowego/Okręgowego/Apelacyjnego*
w…………………………………………………………………………………...……
z dnia .......................................... sygnatura akt ..............................................................
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania następujących
należności:
1.alimenty bieżące w kwocie ..........................zł miesięcznie, począwszy od dnia…………………
2.alimenty zaległe za czas od ………………..do…………….. w łącznej kwocie…………………

wraz z zasądzonymi odsetkami od dnia ............................... do dnia zapłaty/bez odsetek*.
3. kosztów procesu ................................................................ zł.
3. kosztów zastępstwa w procesie ...........................................zł.
4. inne .....................................................................................
Wnoszę o wszczęcie egzekucji ze wszystkich, ustalonych w toku postępowania, składników
majątku dłużnika, w tym również z :
• nieruchomości dłużnika TAK/NIE*
o nr KW...............................................................................................................
(podać numer księgi wieczystej/adres spółdzielni mieszkaniowej)

położonej w .........................................................................................................
(podać dokładny adres nieruchomości)

Jednocześnie informuję iż dłużnik:**
1. Jest zatrudniony w:
……………………………..................……………………………………………..
(podać nazwę i adres zakładu pracy)

2. Utrzymuje się ze świadczenia wypłacanego przez ZUS/KRUS/WBE/ZEMSWiA * w
……………………………………………………………………………………....
(podać miejscowośc w której znajduje się oddział ZUS/KRUS/WEB?ZEMSWiA)

3. Prowadzi działalność gospodarczą
...........................................………………………………………………………….
(podać nazwę i adres)

4. Posiada rachunek bankowy w
...................................……………………………………………………………….
(podać nazwę banku i/lub numer rachunku bankowego)

5. Posiada samochód marki
............................……………………………………………………………………
(podać markę samochodu, numer rejestracyjny, rok produkcji)

6. Posiada następujące wartościowe ruchomości:
..............................................................……………………………………………..
7. Jest właścicielem działki budowlanej/nieruchomości rolnej/domu/mieszkania/garażu itp
………………………………………………………………………………………
(podać adres nieruchomości i nr księgi wieczystej)

8. Posiada udziały w spółkach, spółdzielniach itp
..............................................................……………………………………………..
(podać rodzaj udziałów/akcji, nazwę i adres spółki/spółdzielni)

……………………………………………………………..
(podpis wierzyciela)

Wyboru komornika dokonano na podstawie art.8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z
dnia 29 sierpnia 1997r.
……………………………………………………………..
(podpis wierzyciela)
Załączniki:
• tytuł wykonawczy*
• pełnomocnictwo*
* niepotrzebne skreślić
** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać "nie wiem"

