
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu

Grzegorz Krukar

Kancelaria Komornicza nr I w Bolesławcu

ul. Sądowa 7, 59-700 Bolesławiec
_____________________________________________________________________________________________________

……………………………., dnia………………………. 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY W SPRAWIE ALIMENTACYJNEJ

Wierzyciel/Przedstawiciel ustawowy:____________________________________________

zamieszkały:_________________________________________________________________

Tel. _____________________ E-mail:*______________________Nip:___________________

Numer rachunku bankowego:___________________________________________________

                                                   (podać nr rachunku bankowego wierzyciela na który mają być przekazywane należności)

działający w imieniu alimentowanych:

_______________________________ ur. _______________ Pesel:_____________________

_______________________________ ur. _______________ Pesel:_____________________

_______________________________ ur. _______________ Pesel:_____________________

Dłużnik: ____________________________________________________________________

zameldowany:_______________________________________________________________
(adres, kod pocztowy, nr ulicy, nr domu)    

aktualne miejsce pobytu: ______________________________________________________
(miejscowość, ulica, nr domu, wskazanie u kogo dłużnik mieszka/adres zakładu karnego)

prowadzący działalność gospodarczą (adres):_______________________________________

Pesel:_____________________Nip:______________________Regon:___________________

Numer dowodu os. _______________________________ Tel. ________________________

urodzony/a:___________________imię ojca/matki:_________________________________

Przedkładam  Wyrok, Postanowienie, Protokół Ugody, Nakaz zapłaty (właściwe zakreślić)

Sądu Rejonowego – Okręgowego w __________________________ z dnia ______________

o sygnaturze akt:____________________________ zaopatrzonego w klauzulę wykonalności 

z dnia:_______________________ i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko wyżej 

wymienionemu dłużnikowi/dłużniczce w celu wyegzekwowania następujących należności:
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1. alimentów zaległych (ze wskazaniem miesięcy i dokładnych kwot):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

w sumie________________zł  wraz z zasądzonymi odsetkami 

2. bieżących alimentów od ____________ po  _____________ zł miesięcznie wraz 

z zasądzonymi odsetkami: jak w tytule wykonawczym od ________________ 

do dnia zapłaty/ bez odsetek

3. Koszty procesu w kwocie: __________________________

4. Koszty klauzuli wykonalności w kwocie: _______________________

5. Koszty inne _________________ w kwocie: __________________________

Mając na względzie powyższe wnoszę o wszczęcie egzekucji w trybie art. 799§1 kpc – 
również  z następujących składników majątkowych dłużnika:

- wynagrodzenia za pracę, emerytury/renty, zasiłku, w szczególności: ___________________
(podać miejsce pracy dłużnika, nazwę organu emerytalno-rentowego lub innej instytucji);

- ruchomości znajdujących się w posiadaniu/władaniu dłużnika, w miejscu zamieszkania/ 
zameldowania dłużnika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika                 
w szczególności: ___________________________________________________________ 
oraz innych ustalonych w toku egzekucji;

- rachunków bankowych dłużnika w szczególności ___________________________________
(podać numer rachunku bankowego lub nazwę i adres banku/-ów w których dłużnik ma rachunek bankowy) 
oraz innych ustalonych w toku egzekucji;

- wierzytelności oraz innych praw majątkowych w szczególności:______________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać nazwę i adres osoby/firmy/instytucji wobec której przysługuje dłużnikowi wierzytelność lub prawo majątkowe )          
oraz innych ustalonych w toku egzekucji;

- nieruchomości dłużnika ______________________________________________________________

 (należy podać numer księgi wieczystej nieruchomości, adres/położenie.)

Na podstawie art. 8012 kpc oraz art. 44 ustawy 3 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22-03-2018
(Dz.  U.  2018 poz.  771)  zlecam komornikowi  poszukiwanie  za  wynagrodzeniem majątku dłużnika;
opłata zostanie uiszczona przez wierzyciela po stosownym wezwaniu przez komornika.

Oświadczam,  że  wybór  komornika  nastąpił  na  podstawie  art.  10  ust.  3  ustawy  o  komornikach
sądowych z dnia 22-03-2018 (Dz. U. 2018 poz. 771). 

*Podanie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z upoważnieniem komornika do wysyłania na wskazany adres
wybranych informacji, kopii pism, zdjęć związanych z przedmiotowym postępowaniem.

W przypadku otrzymania alimentów/wpłat  bezpośrednio od dłużnika po złożeniu wniosku
egzekucyjnego niezwłocznie powiadomię o tym fakcie komornika.

                                                                                                ___________________________________________________

                                                                      (podpis wierzyciela/przedstawiciela ustawowego)    
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