Data: …......................................
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie
Natalia Kubala- Kancelaria Komornicza
38-400 Krosno, ul. Grodzka 26

Przedstawiciel ustawowy:
…................................................................................................................................................................................
zamieszka y(a)............................................................................................................................................................
PESEL:.......................................................................................................................................................................
alimenty po.................................................. z /m-c

tel: …...................................................................................

dzia ając w imieniu alimentowanych (ma oletnich):
1) ............................................................................

2) ..................................................................................

data urodzenia:.................................................

data urodzenia: ........................................................

PESEL:...............................................................

PESEL:........................................................................

alimenty po: .............................z ./m-c

alimenty po: ............................................ z ./m-c

3) ............................................................................

4) ..................................................................................

data urodzenia:…............................... ................. data urodzenia: .....................................................
PESEL:...............................................................
alimenty po: ........................................... z ./m-c
D użnik :

PESEL:......................................................................
alimenty po: ............................................. z ./m-c

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

zamieszka y(a)..........................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ............................................................................................
Imiona rodziców ................................... ......................................................................
PESEL: ........................................................... NIP.....................................................

W N I O S E K E G Z E K U C Y J N Y KMP
Przedk adam orygina wyroku / protoko u ugody / postanowienia Sądu *) .......................................w …..... .....

….…...................... z dnia ..................... sygn. .......................... opatrzony klauzulą wykonalności i wnoszę o
wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko d użnikowi w celu wyegzekwowania niżej
wymienionych należności:
1. alimentów zaleg ych od dnia ...................... do dnia ......................... :
2. alimenty bieżące od dnia ....................... w miesięcznej kwocie po:

razem: …….....................z .

.......................... z .

wraz z zasądzonymi odsetkami: jak w wyroku / od …………… do dnia zap aty / bez odsetek *)
3. kosztów postępowania: ............................ z .
4. inne należności........................................................................... z .

Informacje o d użniku ***):
1. Jest zatrudniony w firmie................................................ z siedzibą........................................................

2. Otrzymuje świadczenia emerytalno – rentowe z …................ .............................................................
3. Posiada samochód: ……….................. marka ……......... nr rejestracyjny.............................................

4. Posiada wartościowe ruchomości: ………………………………………………………………….....
5. Prowadzi dzia alność gospodarczą: …………………………………………………………………...
6. Jest w aścicielem dzia ku budowlanej, domu, garażu, mieszkania itp.: …………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………
7. Posiada udzia w spó kach, spó dzielniach itp.: ………………………………………………………
8. Inne: …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
***) jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „nie wiem”
uzasadnienie :

D użnik na podstawie w/w tytu u egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności zosta zobowiązany do p acenia alimentów. Ze
zobowiązania tego nie wywiązuje się należycie. Spowodowa o to powstanie zaleg ości i narazi o uprawnionych do tych
świadczeń na niemożliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb.
Wobec powyższego zasadne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko d u żnikowi w celu przymuszenia go do
wykonania zobowiązań. Kosztami postępowania egzekucyjnego proszę obciążyć d u żnika.

Wyegzekwowane należności proszę przekazać przelewem bankowym / przekazem pocztowym:
Bank

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

konto numer ......................................................................................................................................................
adres banku …………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zosta em(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.

Zobowiązuję się do niezw ocznego powiadomienia komornika o przyjęciu od d użnika
jakiejkolwiek kwoty pieniężnej tytu em alimentów po dacie z o żenia wniosku egzekucyjnego.

................................................
/ czytelny podpis wierzyciela /
za ącznik :
- w/w tytu wykonawczy (orygina ) *) –
niepotrzebne skre ślić

