
                               KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE 

          TOMASZ RODACKI 
                       Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze, ul. Józefa Grabowskiego 7, 58-500 Jelenia Góra 

                         Tel/Fax 75 64 10 790, kom. 504 357 909, www.komornik-jgora.pl,  email: jelenia.gora4@komornikid.pl 

 

 

 

 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY O ALIMENTY 

 
WIERZYCIEL /  PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY MAŁOLETNICH 

 

Nazwisko:................................................................................................Imię:............... .......................................................................... ..................................

... 

adres zamieszkania: ul......................................................................miejscowość: ..................................................................Tel............................................. 

 

nr rachunku bankowego:……………......................................................................................................................................................................................... 
 

         DZIAŁAJACY w imieniu ALIMENTOWANYCH / WIERZYCIELI 
 

1...........................................................................................PESEL……………..……..……. ur…….............................alimenty po .................................... zł.  
 

2. .........................................................................................PESEL……………………....…. ur…….............................alimenty po .................................... zł.  
 

3...........................................................................................PESEL…………………..….…. .ur…….............................alimenty po .................................... zł. 

 

4...................................................................................... .....PESEL……………..………..…. ur…….............................alimenty po .................................... zł.  

 

DŁUŻNIK 

 

Nazwisko:..................................................................................... ........................Imię.................................................................................................................. 
. 

adres zamieszkania: ul.........................................................................................miejscowość:.....................................................................................................  
 

data.ur: .......................................................PESEL:...................................................... NIP ………………….………Dowód osobisty………...…………….. 
 

imię ojca:......................................................imię matki ..............................................................Tel.............................................................................................  

 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania należności alimentacyjnych w oparciu o załączony oryginał tytułu 
 

wykonawczego Sądu ……………………………….…w …………………………….....................sygn. akt............................................................................ 

z dnia  ................................................................................ klauzula  wykonalności z dnia........................................................................................................... 
 

Alimentów zaległych za czas: od …………………………………………do………….…………….……..po ................................................ zł. miesięcznie 

na łączną kwotę ………………………………………………………………………………………………………..….... wraz z odsetkami ( wg wyliczeń ) 
 

Alimentów bieżącą od dnia  ....................................................................................... w wysokości .....................................................................zł miesięcznie 

płatnych do ........................................... każdego miesiąca wraz z odsetkami liczonymi od dnia .................................................................................  do dnia zapłaty      

Inne……………………………………………………………………................................................................................................ ..........................................

EGZEKUCJĘ PROSZĘ SKIEROWAĆ DO: WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ, RENTY, EMERYTURY, RACHUNKU BANKOWEGO, 

                WIERZYTELNOŚCI, RUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH 

1. Dłużnik pracuje: ......................................................................................................... ............................................................................................................... 
 / podać zakład pracy i adres /

 

2. Dłużnik pobiera rentę , emeryturę:........................................................................................ .................................................................................................... 
/ podać oddział /  

3. Dłużnik posiada rachunek bankowy:...................................................................................... ................................................................................................... 
/ podać nazwę banku / 

4. Dłużnik posiada wierzytelności:........................................................................................... ..................................................................................................... 
 / podać wierzytelności i od kogo należne - adres/ 

5. Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą:.................................................................................... ........................................................................................ 
/ podać rodzaj działalności i adres / 

6. Dłużnik posiada.............................................................................................................. .......................................................................................................... 
/ inne informacje o stanie majątkowym dłużnika / nieruchomość, miejsce położenia nr księgi wieczystej /  

 

………………….......................................................                                                                                                                                                                                  
/data i czytelny podpis wierzyciela/przedstawiciela ustawowego małoletnich/ 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika w przypadku : otrzymania bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem 

spłaty zadłużenia, każdej zmiany mającej wpływ na przebieg postępowania egzekucyjnego. 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.  

 

 

        Załączniki……….……………………………….. 

                              ............................................................................ ... 
                                     /czytelny podpis wierzyciela/przedstawiciela ustawowego małoletnich/  


