
..............................................
(miejscowość, data)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk – Południe w Gdańsku

Piotr Majdziński
ul. Świętojańska 37/38 m.3

80-840 Gdańsk
Kancelaria numer X

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wierzyciel(ka)/Przedstawiciel(ka)ustawowy(a) ................................................................................
                                                                                          (nazwisko i imię, numer telefonu)

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

działający(a) w imieniu alimentowanych wierzycieli:

…................................................................ur. …................................PESEL.......................................
                  (imię, nazwisko)

…................................................................ur. …................................PESEL.......................................
                  (imię, nazwisko)

…................................................................ur. …................................PESEL.......................................
                   (imię, nazwisko)

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

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

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

PESEL …............................ NIP................................. Dow.Osob/Regon..............................................

Przedkładam wyrok/protokół/postanowienie Sądu................................................................................
                                                                                                         (właściwe podkreślić)

…............................................................... w ….................................... z dnia......................................
sygnatura akt...........................................................................................................................................

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:

1. alimentów zaległych za czas od …................................. do …................................

    po …......................................zł, w sumie …..........................................................zł

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

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

3. z zasądzonymi odsetkami od ….......................................do dnia zapłaty w kwocie

                ….......................................................................zł lub według wyliczeń komornika

4. kosztów egzekucyjnych, które powstaną

5. …..............................................................................................................................



WNOSZĘ O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Z:

- ruchomości dłużnika..........................................................................................................................
(wymienić ruchomości)

znajdujące się w…......................................................................................................................

- rachunku bankowego dłużnika.........................................................................................................
(numer rachunku/nazwa banku)

- wierzytelności dłużnika ….................................................................................................................
    (podać jakie, imię, nazwisko/nazwa trzeciodłużnika)

- wynagrodzenia za pracę.....................................................................................................................
(nazwa, adres pracodawcy)

 - nieruchomości....................................................................................................................................
(numer Księgi Wieczystej, adres, wielkość udziału)

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

 - inne.....................................................................................................................................................
(emerytura/renta/ pozostałe świadczenia/ inne prawa majątkowe)

Wyegzekwowane należności proszę przekazywać na rachunek bankowy wierzyciela ........................

…............................................................................................................................................................
(numer rachunku, nazwa banku)

Oświadczam, że dokonałem wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych
z dnia 22 marca 2018 r.
Oświadczam,  że  dokonałem  wyboru  komornika  na  podstawie  art.  32  w  zw.  z  art.  13§ 2  kodeksu
postępowania cywilnego, tj. według miejsca zamieszkania wierzyciela
Jeśli  dłużnik  nie  dopełni  obowiązku złożenia  wykazu  majątku  lub  wyjaśnień  zgodnie  z  art.  801 k.p.c.,
zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 801 k.p.c.

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

Załączniki:

1. oryginał tytułu wykonawczego
2. inne:

a.................................................
b.................................................
c.................................................


