...................... dn....................
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pile
Bartosz Włoch
Kancelaria Komornicza
ul. M. Konopnickiej 15a, 77-400 Złotów

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
(w przypadku rozszerzenia istniejącego podać sygnaturę akt KMP)

Wierzyciel(-ka) ..............................................................................................................................
zamieszkały(-a) ...............................................................................................................................
nr tel. ............................................. r-k nr:......................................................................................
(podać nr rachunku bankowego wierzyciela na który mają być przekazywane należności)
działająca(-y) w imieniu małoletnich (podać datę/-y urodzenia oraz czy kontunuują naukę, gdzie oraz adres małoletniego, jeśli
jest inny niż wierzyciela):

1. ........................................................................... 4. ...........................................................................
2. ........................................................................... 5. ...........................................................................
3. ........................................................................... 6. ...........................................................................
Dłużnik(-czka) ..............................................................................................................................
ur. .............................syn(córka) ..............................(PESEL ............................),
zamieszkały(-a) .....................................................................................................
.....................................................................................................
(jeśli adres zamieszkania jest inny niż zameldowania należy podać obydwa !!!)

Przedkładam Wyrok, Protokół Ugody, Postanowienie, Nakaz Zapłaty (właściwe zakreślić)
Sądu
.................................. w.................................... z dnia .................................. sygnatura akt
.................................................... i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(-czce)
wyegzekwowania:

w celu

1. alimentów zaległych od dnia .......................do dnia ....................... w kwocie ...........................zł;
2. alimentów bieżących od dnia ....................... r. po ..................................................................... zł;
3. a) z zasądzonymi odsetkami (wg wyliczenia komornika)
b) bez odsetek
c) z odsetkami od dnia .......................do dnia .......................w kwocie .................................... zł;
4. ....................................................................................................................................................................... .
Wybrane sposoby egzekucyjne:
a) wnoszę o wszczęcie egzekucji z całego majątku dłużnika stosownie do art.1081 kpc, jednocześnie informuję, że
dłużnik: .............................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(Podać informacje o majątku dłużnika(w tym o posiadanych pojazdach mechanicznych), nazwę i adres pracodawcy, nazwę i adres banku gdzie
dłużnik ma rachunek bankowy i inne, które mogą usprawnić i przyspieszyć egzekucję. W przypadku nie podania w/w informacji Komornik będzie
prowadził egzekucję stosownie do art. 1081 kpc. W sytuacji gdy wierzyciel chce ograniczenia egzekucji do konkretnego sposobu egzekucyjnego,
niezbędnym jest wyraźne zaznaczenia tego faktu we wniosku egzekucyjnym i wymienienie konkretnego sposobu egzekucyjnego .)

b) wnoszę o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należącej(-ych) do dłużnika:..........................................

................................................................................................................................................................ (Podać
dokładne oznaczenie nieruchomości( nr KW, adres/ położenie), wypełnienie tego podpunktu jest niezbędne do skutecznego wyrażenia chęci
prowadzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika).

c) wnoszę o: .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
JEDNOCZEŚNIE ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POWIADAMIANIA KOMORNIKA O WPŁATACH
OTRZYMANYCH BEZPOŚREDNIO OD DŁUŻNIKA !

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

