................................

dnia ..............................

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Mickiewicza 1B/1, 73-110 Stargard tel. 91 836 97 97
e-mail: biuro@komornikstargard.org www.komornikstargard.org

W N I O S E K E G Z E K U C Y J N Y Kmp
Przedstawiciel ustawowy: ...................................................................................................................
zamieszkały(a).......................................................................................................................................
PESEL: ..............................................................

tel.: ..................................................................

działajac w imieniu alimentowanych (małoletnich):
1) ............................................................................

data urodzenia: ................................................

PESEL:...............................................................m-c alimenty po: ............................................ zł./m-c
2) .................................................................................. data urodzenia:................................................
PESEL:.............................................................. m-c alimenty po: ............................................ zł./m-c
3) ............................................................................ data urodzenia: .....................................................
PESEL:............................................................... m-c alimenty po: ........................................... zł./m-c

Dłużnik : ...............................................................................................................................................
zamieszkały(a)........................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................................
Imiona rodziców ..................................................................................................................................
PESEL: ................................................................................... NIP......................................................

Przedkładam oryginał wyroku / protokołu ugody / postanowienia Sadu *) .......................................w
….…...................... z dnia ..................... sygn. .......................... opatrzony klauzulą wykonalności i
wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania
niej wymienionych należności:
1. alimentów zaległych od dnia ................. do dnia ....................... : razem: ….….....................zł.
2. alimenty bieżące od dnia ....................... w miesięcznej kwocie po: .......................... zł.
wraz z zasądzonymi odsetkami: jak w wyroku / od …………… do dnia zapłaty / bez odsetek *)
3. kosztów postępowania: ............................ zł.
4. inne należności............................................... ............................ zł.

Jako sposób egzekucji wskazuję :
- z wynagrodzenia za pracę (świadczeń emerytalno-rentowych) .......................................................
- z ruchomości ...................................................................................................................................
- z konta bankowego : ........................................................................................................................
- z wierzytelności : ............................................................................................................................
- z innych praw majątkowych ............................................................................................................
- z nieruchomości ………………..……………………………….. położonej w ............................
…………………….. ………nr KW …………………………….............................……………..

Dodatkowe informacje o dłużniku - według wiedzy (adres, działalność gospodarcza i inne):
……………………………………………………………………………......……………………….
…………………………………………………………………………………………………………

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 do powiadomienia pisemnie komornika o wpłatach, które dłużnik dokona
dobrowolnie na mój adres po dniu dzisiejszym.

Wyegzekwowane należności proszę przekazać przelewem bankowym / przekazem pocztowym:
Bank ..............................................konto numer .................................................................................
Adres banku ……………………………………………………………………………………....…..

...............................................
/czytelny podpis wierzyciela/

* niepotrzebne skreślić
załącznik :
- w/w tytuł wykonawczy (oryginał)
- itp. pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne

