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

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Chorzowie Paweł Kempinski
41-500 Chorzów, ul. Katowicka 19/2

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
o wszczęcie egzekucji  świadczeń alimentacyjnych

Wierzyciel:
Dane alimentowanych:

1)……………………………………………………………………………........…PESEL 
                (imię i nazwisko)                            (data urodzenia) 

2)……………………………………………………………………………........…PESEL 
                (imię i nazwisko)                            (data urodzenia) 

3)……………………………………………………………………………........…PESEL 
                (imię i nazwisko)                            (data urodzenia) 

4)……………………………………………………………………………........…PESEL 
                (imię i nazwisko)                            (data urodzenia) 

Dane przedstawiciela ustawowego:
imię i nazwisko….................………………………………………………………………………………Tel.:……………………………….......

adres:………………………………………………………………………………………………………………….……….……….……….….…….....

(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać wyegzekwowaną należność:

                  

Dłużnik:
imię i nazwisko……………………………………………….................…………………………………Tel.:……………………………….......

adres:………………………………………………………………………………………………………………….……….……….……….………...
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)

PESEL                            NIP 

data urodzenia:…........…/….........../……......….r.                               imiona rodziców:….……….……….……….…………......

Przedkładając  tytuł  wykonawczy  Sądu  ………...…............................……...… w  …….....……………...........……………

sygn. akt……………………………………z dnia…........…/….........../……......….r.  wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko
dłużnikowi i wyegzekwowanie na rzecz wierzyciela następujących należności:

1. alimenty bieżące od dnia …...…/……..…/……..…r. w wysokości po .................................................. zł miesięcznie;

2. alimenty zaległe za okres od …...…/……..…/……..…r. do ….…/………/………r. w kwocie ......................................zł

3. ................................................................................................................................................................................................................................

Ponadto wnoszę o (zaznaczyć X jedną z niżej wymienionych alternatyw):

 przeprowadzenie  egzekucji  ze  wszystkich  dopuszczalnych  sposobów  egzekucji,  w  tym

egzekucji z nieruchomości dłużnika.

 ograniczenie egzekucji, do następujących składników majątku dłużnika: …………...…..…......................................

Według posiadanych przez wierzyciela informacji dłużnik: 
-uzyskuje dochód z:  …………...……..........................................… …………...……..........................................…..........................................…

-posiada rachunek w banku (podać nazwę banku) …………...…….................................................................................................…..

-posiada inny majątek (np. nieruchomość). …………...……..........................................…....................................................................…

Oświadczam, że dokonuje wyboru Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego  na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych. 

...........................................................
  (podpis wierzyciela)        

załącznik:
- tytuł wykonawczy
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