…………………………………………
(miejscowość, dnia)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Lublin –Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Małgorzata Nozdryn-Płotnicka
ul. Lotnicza 5, 20-322 Lublin

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ
ALIMENTACYJNYCH

Przedstawiciel ustawowy:……………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

tel.: ………………………………………. e-mail: ……………………………………..
Nr PESEL: ……………………………. Nr dow. osob: .…………………………….....
Adres do doręczeń: ………………………………………………………….…………..
Wyegzekwowane należności proszę przekazać na rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………...
nazwa banku: …………………………………………………………..………………..
(w przypadku braku wskazania rachunku wyegzekwowane środki należy przesłać przekazem
pocztowym na adres do doręczeń),

działający(a) w imieniu 
alimentowanych dzieci (wierzycieli):
…………………………………………………PESEL ………………………………..
…………………………………………………PESEL ………………………………..
…………………………………………………PESEL ………………………………..
(imię i nazwisko, data urodzenia)

Dłużnik(czka)…………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

urodzony(a) ………………………………. imiona rodziców…………………………..
(data i miejsce)

Nr PESEL…………………....Nr NIP ……….………, Nr dow. Osob: …….………….
miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………..

(w przypadku gdy miejsce zamieszkania nie jest znane, należy wskazać ostatnie znane
wierzycielowi miejsce zamieszkania dłużnika, w przypadku dłużnika osadzonego w
Zakładzie Karnym należy wskazać nazwę ZK, w którym dłużnik przebywa).

W załączeniu przedkładam tytuł wykonawczy:
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
(nazwa tytułu, nazwa sądu, który wydał tytuł, data wydania tytułu, sygnatura akt, data nadania
klauzuli wykonalności)

i

wnoszę

o

wszczęcie

egzekucji

przeciwko

dłużnikowi(czce)

w

celu

wyegzekwowania:
1) alimentów bieżących 
począwszy od ……………………… w kwocie
po ……………….. zł miesięcznie wraz z odsetkami wg tytułu/bez odsetek
*
2) alimentów zaległych 
w kwocie ……………. wraz z odsetkami wg tytułu/bez
odsetek
*
3) kosztów procesu……………………zł
Wnoszę o skierowanie egzekucji do:
1.
ruchomości 
(proszę wpisać znane ruchomości dłużnika oraz adres, gdzie się znajdują)
………………………………………………………………………….......................…
………………………………………………………………………………….………..
.………………………………………………………………………..............................
oraz innych według ustaleń komornika,
2.
wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń emerytalno-rentowych(proszę wpisać nazwę
i adres pracodawcy, ZUS)

…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….......
oraz innych według ustaleń komornika,

3.
rachunków bankowych 
(proszę wpisać numer rachunku lub nazwę banku)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
oraz innych według ustaleń komornika,
4. wierzytelności 
(proszę wpisać nazwę i adres dłużników dłużnika)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
oraz innych według ustaleń komornika,
5. innych praw majątkowych 
(proszę wpisać np. spółki prawa handlowego)
…………………………………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………………….
oraz innych według ustaleń komornika,
6. nieruchomości 
(proszę wpisać nr księgi wieczystej – KW, w przypadku udziału w
nieruchomości dodatkowo wysokość udziału)

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Inne znane wierzycielowi informacje o stanie majątkowym dłużnika: …..…..................
………………………………………………………………………….………………..
.…………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie oświadczam, że wybieram ww. komornika do prowadzenia egzekucji.
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania komornika o otrzymaniu bezpośrednio od
dłużnika jakichkolwiek wpłat z tytułu zadłużenia.
Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 kodeksu postępowania
cywilnego 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.

…………………………………

Załączniki:
-tytuł wykonawczy w oryginale.
*niepotrzebne skreślić

(podpis)

