
____________________, dnia______________ 
 

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Kielcach 

Norbert Giełżecki 
 
 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY O ALIMENTY 

 

WIERZYCIEL / PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY MAŁOLETNICH: ________________________________ 
                                                                                                                      (imię i nazwisko) 

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

tel: _______________________ e-mail: ______________________________________________________________ 

Nr PESEL: ____________________________, 

numer rachunku bankowego do przekazywania wyegzekwowanych kwot: 

_______________________________________________________________________________________________ 

tel: ________________________e-mail: _____________________________________________________________ 

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 i imię) 

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

imiona rodziców: ________________________________________________________________________________ 

Nr PESEL: ____________________________, 

Nr NIP: _______________________________, 

Nr Dow.Osob.:_________ ________________, 

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

(wyrok, nakaz zapłaty, protokół, postanowienie) 

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 _______________ dnia każdego miesiąca wraz z odsetkami liczonymi od dnia 

___________________ do dnia zapłaty. 

Inne ___________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



Egzekucję proszę skierować do: wynagrodzenia za pracę, renty/emerytury, rachunku bankowego, innych 

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 ruchomości: _____________________________________________________________________  

 
_______________________________________________________________________________________________    

( inne informacje o stanie majątkowym dłużnika / nieruchomość, miejsce położenia nr księgi wieczystej)      
 

7. Dłużnik posiada nieruchomość położona w __________________________________________________________ 

dla której w Sądzie Rejonowym w ___________________________________________________________________ 

prowadzona jest księga wieczysta KW nr _____________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________ 
                                                                                                   (data i podpis wierzyciela/przedstawiciela ustawowego małoletnich) 

Załączniki: 

1. _________________________________________________, 

2. _________________________________________________, 

3. _________________________________________________. 

 
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.  

 

 

_______________________________________________________ 
                                                                                            (data i podpis wierzyciela/przedstawiciela ustawowego małoletnich) 


