WNIOSEK EGZEKUCYJNY NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Dnia …….………………………..

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia Żukowska
ul. Erazma Ciołka 8 lok. 214, 01-402 Warszawa

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ALIMENTÓW (KMP)
Przedstawiciel ustawowy:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………..…………...
PESEL

___________

NIP _

_________

nr Dow. Osob.______________

Adres do doręczeń …..…………………………………………………………………………..……………
(Adres:

kod pocztowy,

miejscowość, ulica,

nr domu, nr lokalu)

…………………………………………………………….… Telefon .………………………..…………...
nr rachunku wierzyciela:

__ ____ ____ ____ ____ ____ ____

nazwa banku ……………………………………………………………………..
W przypadku braku wskazania rachunku, wyegzekwowane środki należy przesłać przekazem pocztowym na
adres do doręczeń.
działający(a) w imieniu alimentowanych (wierzycieli):
1) Imię i nazwisko ……………………………………………………. PESEL

___________

2) Imię i nazwisko ……………………………………………………. PESEL

___________

3) Imię i nazwisko ……………………………………………………. PESEL

___________

Dłużnik(czka):
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………..…………...
urodzony(a)……………………......………syn(córka)……………………………………..…………………
…………………………………………………………….… Telefon .………………………..…………...
PESEL

___________

NIP _

_________

nr Dow. Osob.

_____________

zamieszkały(a) …….…………….....................................................................................................................................
(Adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Dane dodatkowe dłużnika:
Prowadzenie działalności gospodarczej(nazwa, siedziba, przedmiot działalności)………………..………….....
…………………………………………………………………………………………………..……………
Inne informacje dotyczące stanu majątkowego dłużnika …………………………………..…………...............
……………………………………………………………………………………..…………………………
Przedkładam wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu……………………………………………………
w…………….………………....... z dnia ………………………… sygnatura akt …………………………...
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i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1) alimenty zaległych za czas od * …………………. do* ……………………w sumie*………………….zł
2) bieżących alimentów od* ………..…….….. po* ………..….………zł miesięcznie wraz z zasądzonymi
odsetkami:

jak w wyroku **/

od …………………. do dnia zapłaty**/

bez odsetek**

3) kosztów procesu …………………….. zł
4) inne należności ……………………………. w kwocie …………………………….. zł
(Podać rodzaj należności)

* proszę wypełnić lub przekreślić tak, aby nie pozostawiać pustych miejsc

**niepotrzebne skreślić

Wnoszę o skierowanie egzekucji do:
1) ruchomości (wpisać nazwę znanych ruchomości dłużnika, np. samochodów – marka, nr rejestracyjny,
maszyny, sprzęt biurowy, itp.) ………………………………...…………...……...………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...……………oraz innych według ustaleń komornika,
2) wynagrodzenia za pracę (wpisać nazwę i adres pracodawcy)……………………………….…………....…
…………………………………………………………………………………………….….……..……
…………………………………………………………………………………………..……………..…
………………………………………………..…………………oraz innych według ustaleń komornika,
3) rachunków bankowych (wpisać nazwę banków) ……………………………….…………………………
……………………………………………...……………………………….……………………………
……………………………..……………………..............…...…. oraz innych według ustaleń komornika,
4) wierzytelności (wpisać nazwę i adres dłużników dłużnika)………………………………..…………….…
…………………………………………………………………………………………….……………...
…………………………………………………………….....….. oraz innych według ustaleń komornika,
5) innych praw majątkowych (wpisać np. spółki prawa handlowego, papiery wartościowe)………..……...…
………………………………………………………………………………………………..………..…
………………………………………………………..………… oraz innych według ustaleń komornika,
6) nieruchomości (wpisać nr księgi wieczystej – KW, w przypadku udziału w nieruchomości dodatkowo
wysokość przysługującego udziału) ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………...
Inne znane wierzycielowi informacje o stanie majątkowym dłużnika .............................………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku wskazania adresu dłużnika poza właściwością miejscową wynikającą z kpc wierzyciel oświadcza,
że dokonuje wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidię
Żukowską.
…………………………………
Podpis wierzyciela
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