Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

……………………………….,dnia………………………

w Pszczynie Wojciech Zawada
ul. Legionów 83, 43-502 Czechowice-Dziedzice

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
Wierzyciel(ka)/ przedstawiciel ustawowy
__________________________________________telefon: _________________________________________
(nazwisko i imię)

zamieszkały(a) ______________________________________________________________________________
Uprawniony/uprawnieni małoletni

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

______________________________________Pesel_______________zam._________________________
______________________________________Pesel________________zam.________________________
______________________________________Pesel________________zam.________________________
rachunek bankowy wierzyciela _________________________________________________________________
nazwa banku_____________________________________________________________________
NIP/PESEL/KRS wierzyciela _____________________________________________________________________
Dłużnik(czka) _______________________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

urodzony(a)

________________________________ syn(córka) ______________________________________
(data i miejsce)

zamieszkały(a) _______________________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Nr PESEL/KRS ______________ Nr NIP _______________ , Nr Dow.Osob / Regon _________________________
Przedkładam wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu ____________________________________________
w _________________________ z dnia _______________ sygnatura akt ________________________________
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. alimentów zaległych za czas od * ____________. do * ___________ w sumie * ____________ zł
2. bieżących alimentów od * ____________ po * _____________ zł miesięcznie wraz z
zasądzonymi odsetkami: jak w wyroku **/ od ____________ do dnia zapłaty ** / bez odsetek**
3. kosztów procesu _________________ zł
4. inne należności ______________________________________ w kwocie _________________zł
(podać rodzaj należności)

5. Kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku postępowania.
*
**

proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawiać pustych miejsc
niepotrzebne skreślić

Egzekucje proszę skierować do : wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych, wierzytelności,
rachunków bankowych, ruchomości, nieruchomości oraz innych praw majątkowych w szczególności poprzez:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Informacje dodatkowe o dłużniku:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art.136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o każdej
zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do
mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Komornika o każdej wpłacie otrzymanej bezpośrednio od
dłużnika jako spłatę zadłużenia wynikającego z w/w tytułu wykonawczego.
Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
komornikach sądowych i egzekucji.
W załączeniu oryginał tytułu wykonawczego.

…………………………………………………………………………
( podpis wnioskodawcy)

