
_______________________ dnia ______________ roku

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Krzyków
Przemysław Kapera
50-033 Wrocław ul. Piłsudskiego 52/3

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Przedstawiciel ustawowy ____________________________________________ tel.  _____________________

(nazwisko i imię)
zamieszkały(a)  ________________________________________________________________________________

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)  
Nazwa banku:  ________________________ nr konta wierzyciela:  ______________________________________

działająca w imieniu alimentowanych (wierzycieli):
____________________________________________ ur. ________________ (PESEL) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
____________________________________________ ur. ________________ (PESEL) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
____________________________________________ ur. ________________ (PESEL) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
____________________________________________ ur. ________________ (PESEL) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Dłużnik   ___________________________________________________________ tel. _____________________
(nazwisko i imię)

______________________________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer  domu)

__________________________________  _________________________________  ________________________
(data i miejsce urodzenia)                                                      (imiona rodziców)      (nr  dowodu osobistego)

     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __           __ __ __ - __ __ __ - __ __ - __ __               ______________________
          (PESEL)               (NIP)        (REGON)

Przedkładam tytuł wykonawczy: _____________________________________ Sądu _________________
(nakaz. wyrok, protokół, postanowienie )

w ____________________________  z dnia  ________________  sygnatura akt  ____________________

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

1. alimentów zaległych za czas od _______________________________   do ___________________________

2. po __ __ __ __ __ , __ __ zł  miesięcznie, w sumie  __ __ __ __ __ __ __ , __ __ zł 

3. alimentów bieżących od dnia __________________________  po __ __ __ __ __ , __ __ zł miesięcznie wraz z 

odsetkami liczonymi od dnia ________________  roku

4. kosztów procesu  __ __ __ __ __ , __ __ zł 

5. inne:  ________________________________________________________________________________
6. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:
1. Wynagrodzenia za pracę: _____________________________________________________________________*

(nazwa i adres zakładu pracy)
2. Kont bankowych dłużnika: ____________________________________________________________________*

(nazwy banków, numery rachunków)
3. Wierzytelności dłużnika: ______________________________________________________________________*
4. Ruchomości dłużnika ________________________________________________________________________*

(wymienić ruchomości, wskazać gdzie się znajdują)
5. Nieruchomości: _____________________________________________________________________________*

(wymienić nieruchomości, wskazać ich położenie - adres, nr KW)

* - jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać: wg ustaleń Komornika
Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 kpc o obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie miejsca swojego  

zamieszkania  i  wiem,  że w razie zaniechania tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem  
doręczenia.

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o przypadku otrzymania bezpośrednio od 
dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia. 

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji wybieram do prowadzenia sprawy Komornika Sądowego  
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Przemysława Kaperę.

______________________
(czytelny podpis wierzyciela)


