
………………………. , dnia …………… roku

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Maciej Giranowski
Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu
ul. Rynek 21
06-300 Przasnysz

Wierzyciel:

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

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

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

…….……………………………………………………………..………………………………………………… 
adres zamieszkania

Reprezentowany/ni przez przedstawiciela ustawowego w osobie:

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

…….……………………………………………………………...……………nr tel ……..………………………
adres zamieszkania

PESEL: …………………….    data urodzenia …………………..

Numer rachunku bankowego do przekazania należności w sprawie: 

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

Dłużnik:

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

………………………………………………………………………………...…………………………………… 
adres zamieszkania

PESEL: ………….…....    NIP: ………………………… imię ojca ……………….... imię matki ……..………..

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI 
ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Działając na podstawie załączonego tytułu wykonawczego w postaci: …………………………………………...

Sądu …………………………………………….…………… w sprawie o sygn.. akt ……………………………

z dnia ………………………  zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia ………..……..…………………..

wnoszę  o  wszczęcie  i  prowadzenie  przeciwko  dłużnikowi  egzekucji  celem  wyegzekwowania  należności

alimentacyjnych wskazanych w tytule wykonawczym w postaci:



1.Alimenty bieżące w kwocie po  ………………… zł począwszy od miesiąca  …………….. roku …..….… 

wraz z odsetkami liczonymi jak w tytule wykonawczym od dnia wymagalności do  dnia zapłaty,

2.Alimenty zaległe w wysokości ……………………………. wraz z odsetkami liczonymi jak w tytule 

wykonawczym od dnia ich wymagalności do dnia zapłaty.

3.Koszty procesu ………………………………..

4.Inne ……………………………………………

Wskazuję znane składniki majątku i źródła dochodu dłużnika, o których zajęcie wnioskuję:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wnoszę o prowadzenie egzekucji ze wszelkich znanych składników majątku dłużnika, w tym tych ustalonych

w toku prowadzonego postępowania. W szczególności wnoszę o zajęcie rachunków bankowych, wierzytelności,

wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno- rentowych, ruchomości oraz innego majątku dłużnika.

Wyrażam zgodę na przeznaczenie zaliczki na pokrycie innych wydatków powstałych w toku postępowania.

W  przypadku  wystąpienia  zbiegu  egzekucji  z  innym  organem  egzekucyjnym  (w  tym  organem  egzekucji

administracyjnej)  wnoszę  o  odstąpienie  od  czynności  powodującej  ów zbieg i  uchylenie  zajęcia,  chyba  że

w ocenie komornika jest to jedyny skuteczny sposób egzekucji. 

Wyegzekwowane środki proszę przekazać na wyżej wskazany rachunek bankowy.

Oświadczam,  że  dokonuję  wyboru  Komornika  Sądowego  przy  Sądzie  Rejonowym  w Przasnyszu  Macieja

Giranowskiego  do  prowadzenia  postępowania  na  podstawie  przepisu  art.  10  ust.  1  i  3  ustawy  z  dnia

22.02.2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25 ze zm.).

Inne oświadczenia i wnioski:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

                 ……………………………………….
                           /podpis wierzyciela/ przedstawiciela ustawowego/

Załączniki:
- tytuł wykonawczy
- …………………............................................................
- …………………………………………………………


