…...................................., dnia …..................................
(miejscowość)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Aneta Gozdur

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Działający w imieniu alimentowanych:
(np. rodzic )

…................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)

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

Nr rachunku:
__ __
Wierzyciel alimentacyjny:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

(np. dziecko)

….............................................................................................................urodzony./a............................................
….............................................................................................................urodzony/a.............................................
….............................................................................................................urodzony/a.............................................
Dane dłużnika:
Dłużnik …..................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię/nazwa firmy/ nazwa spółki)

Urodzony/a …...............................................................syn/córka .............................................................................
(imiona rodziców)

Zamieszkały/a ...........................................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Nr PESEL: …................................ Nr NIP …........................... Nr D.O./REGON/KRS............................................
Przedkładam tytuł wykonawczy w postaci: Wyroku/ Protokołu/Postanowienia Sądu ….......................................................
…....................w …..........................................z dnia...........….....................sygnatura akt........................................
Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

¨

alimentów zaległych za czas od ….................................... do …...................................... po …....................zł,
w sumie........................................zł

¨

bieżących alimentów od …........................................... po …...........................zł miesięcznie

¨

z zasądzonymi odsetkami od …................................. do dnia zapłaty w kwocie..................................zł według
wyliczeń Komornika

¨

kosztów egzekucyjnych, które powstaną

¨…...................................................................................
Wnoszę o wszczęcie egzekucji

¨

według wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji , w tym także z nieruchomości oraz składników
majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio
¨ z wyłączeniem innych sposobów tylko: z ruchomości , z wierzytelności z rachunku bankowego,
z wynagrodzenia za pracę, z wierzytelności, z innych praw majątkowych, z nieruchomości i wskazuję:
( wykreślić niewłaściwy sposób)

…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................

(Należy wskazać:w przypadku ruchomości dokładne oznaczenie rzeczy oraz miejsce, gdzie się znajduje, w przypadku wierzytelności z rachunku bankowego nazwę banku, w
przypadku wynagrodzenia za pracę dane pracodawcy i jego adres, w przypadku wierzytelności podać z jakiego tytułu przysługuje wierzytelność dłużnikowi i od kogo oraz adres tej osoby, w
przypadku
innych praw majątkowych dokładne określenie jakie to prawo i od kogo przysługuje, w przypadku nieruchomości numer księgi wieczystej )

Wskazuję dodatkowe informację, które mogą się przyczynić do wyegzekwowania należności:
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
( Wszelkie informacje o dłużniku np. znane składniki majątku, określenie czym się zajmuje, gdzie przebywa,, dane kontaktowe , kontrahenci itp. )

Wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 u.k.s.i.e.
…................................................
telefon kontaktowy

….........….....................................
(podpis)

