
Wierzyciel /Przedstawiciel ustawowy

____________________________________________________
(nazwisko i imię)

____________________________________________________
(ulica, numer domu)

_ _ - _ _ _ ____________________________________________
(kod pocztowy, poczta, miejscowość)

____________________________________________________
(numer  telefonu / adres mailowy)

____________________________________________________  
(bank, numer konta)

__________________dnia_________________r.

UWAGA !! Poniższe pola wypełnia komornik
Wpłynęło dnia:_______________ godz.:_______
Zał. szt. _____________ sygn. Kmp __________

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Tomasz Grzybek

ul. Żuradzka 13 A, I p., 32-300 Olkusz

WNIOSEK EGZEKUCYJNY - ALIMENTY
Dłużnik 
_________________________________________________________________________________________________

(nazwisko i imię / imiona rodziców)

_________________________________________________________________________________________________
(adres zamieszkania, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu)

_________________________           ___________________________________           __________________________
(PESEL lub ew. data urodzenia)                          (nr telefonu/adres mailowy)                                               (inne dane np. NIP)

Przedkładam tytuł wykonawczy:_________________________________________Sądu________________________
     (nakaz, wyrok, protokół, postanowienie)                               (nazwa Sądu, np. Rejonowy, Okręgowy)

w_____________________________z dnia______________________sygnatura akt_____________________________
                            (siedziba Sądu)                                                      (data wydania orzeczenia)                                                              (sygnatura sądowa)

Działając w imieniu alimentowanych (proszę podać dane alimentowanych):
1. __________________________ur.____/____/_______PESEL__________________alimenty po ______zł miesięcznie
             (nazwisko i imię alimentowanego)           (data urodzenia alimentowanego)            (PESEL alimentowanego)

2. __________________________ur.____/____/_______PESEL__________________alimenty po ______zł miesięcznie
             (nazwisko i imię alimentowanego)           (data urodzenia alimentowanego)            (PESEL alimentowanego)

Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania następujących należności:
1. Alimenty zaległe za okres od dnia _____________do dnia_____________ w kwocie __________ zł wraz z odsetkami 
od dnia* ______________________________________________ do dnia zapłaty wg wyliczeń (*należy podać datę, od której 
mają być naliczane odsetki lub napisać „odsetki zgodnie z treścią tytułu wykonawczego”, jeżeli roszczenie ma być ściągnięte łącznie z zasądzonymi odsetkami)

2. Alimenty bieżące od dnia ___________________ w kwocie po ________________ zł miesięcznie wraz z odsetkami 
od dnia* ______________________________________________ do dnia zapłaty wg wyliczeń (*należy podać datę, od której 
mają być naliczane odsetki lub napisać „odsetki zgodnie z treścią tytułu wykonawczego”, jeżeli roszczenie ma być ściągnięte łącznie z zasądzonymi odsetkami)

3. Inne należności: ________________________________________________________________________________
4. Koszty postępowania egzekucyjnego zgodnie z właściwymi przepisami

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:

1. Wierzytelności/wynagrodzenia dłużnika:______________________________________________________________
                                                  (nazwa i adres zakładu pracy/wymienić wierzytelności, wskazać gdzie się znajdują)

_______________________________________________________________________________________________**

2. Kont bankowych dłużnika:________________________________________________________________________**
                                                                   (nazwy banków, numery rachunków)

3. Ruchomości dłużnika:____________________________________________________________________________**
                                                                    (wymienić ruchomości, wskazać gdzie się znajdują)

4. Nieruchomości:_________________________________________________________________________________**
                                                          (wymienić nieruchomości, wskazać ich położenie - adres, nr KW)

5. Inne dane o dłużniku lub jego majątku: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________** 

** - jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać: wg ustaleń Komornika

Zgodnie  z  treścią  art.  10  Ustawy  o  komornikach  sądowych  wybieram  do  prowadzenia  sprawy  Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Tomasza Grzybka

Jednocześnie  oświadczam,  że  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  informowania  komornika  o  wszystkich
otrzymanych bezpośrednio od dłużnika wpłatach tytułem egzekwowanego zadłużenia.

_________________________
         (podpis wierzyciela)


