Częstochowa, dn. ........................................

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Częstochowie
Ernest Osicki
ul. Piastowska 128
42-200 Częstochowa

WNIOSEK EGZEKUCYJNY (KMP)
Przedstawiciel ustawowy __________________________________________________________
(nazwisko i imię)

Nr PESEL ________________________________ Nr NIP ________________________________
Numer dowodu osobistego ___________________________
zamieszkały (a) ___________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

_______________________________________________________Tel. _____________________
Wyegzekwowane należności proszę przekazywać (niepotrzebne skreślić):
- przekazem pocztowym na adres wierzyciela
- na poniżej wskazany rachunek bankowy:
________________________________________________________________________________
Działający (a) w imieniu alimentowanych (wierzycieli):
_________________________________________________________ ur. ____________________
_________________________________________________________ ur. ____________________
_________________________________________________________ ur. ____________________
_________________________________________________________ ur. ____________________
(imię i nazwisko)

(data urodzenia)

Dłużnik (czka) ___________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

urodzony(a) _______________________________ imiona rodziców_________________________
(data i miejsce urodzenia)

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

________________________________________________________________________________
*
proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawić pustych miejsc
** niepotrzebne skreślić
*** jeśli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „według ustaleń komornika”
**** jeśli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „nie wiem”

Nr PESEL ________________________________ Nr NIP ________________________________
Numer dowodu osobistego ___________________________
Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu ______________________________________
w ____________________________________ z dnia ____________________
sygnatura akt:________________________________________________
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. alimentów 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
(proszę podać rodzaj należności)

5. ____________________________________________________________________
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:
1) ruchomości dłużnika***:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(proszę wymienić ruchomości)

znajdujące się w __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) rachunku bankowego dłużnika nr***:
a) ______________________________________________________________________________
w banku __________________________________________
b) ______________________________________________________________________________
w banku __________________________________________
3) wierzytelności dłużnika należnych dłużnikowi od***:
a) ______________________________________________________________________________
z tytułu__________________________________________________________________________
*
proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawić pustych miejsc
** niepotrzebne skreślić
*** jeśli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „według ustaleń komornika”
**** jeśli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „nie wiem”

b) ______________________________________________________________________________
z tytułu__________________________________________________________________________
4) wynagrodzenia dłużnika należnego dłużnikowi od pracodawcy***:
a) ______________________________________________________________________________
(proszę wskazać nazwę oraz adres pracodawcy dłużnika)

________________________________________________________________________________

b) ______________________________________________________________________________
(proszę wskazać nazwę oraz adres pracodawcy dłużnika)

________________________________________________________________________________
5. nieruchomości dłużnika położnej:
________________________________________________________________________________
_____________________________ nr księgi wieczystej __________________________________
6. inne prawa majątkowe:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ponadto wnoszę o:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(w przypadku braku innych wniosków proszę skreślić puste miejsca)

Informacje o dłużniku****:
1. posiada samochód (marka): _______________________________________________________
2. posiada wartościowe ruchomości: __________________________________________________
3. prowadzi działalność gospodarczą: _________________________________________________
4. jest właścicielem nieruchomości, domu, garażu, mieszkania itp.: ______________________
*
proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawić pustych miejsc
** niepotrzebne skreślić
*** jeśli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „według ustaleń komornika”
**** jeśli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „nie wiem”

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(proszę podać adres i numer księgi wieczystej)

5. posiada udziały w spółkach, spółdzielniach itp.: _______________________________________
________________________________________________________________________________
6. inne: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

W załączeniu:
1. Oryginał tytułu wykonawczego
2. Akt urodzenia alimentowanego/ych

_________________________________
(podpis wierzyciela)

Pouczenie:
W przypadku otrzymania należności od dłużnika przed złożeniem niniejszego wniosku bezpośrednio, a po wydaniu
tytułu wykonawczego, proszę o podanie wysokości otrzymanych kwot i dat ich wpłaty.
Proszę o wskazanie we wniosku egzekucyjnym w rubryce Dłużnik (czka) wszystkich posiadanych przez wierzyciela
danych dłużnika.

*
proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawić pustych miejsc
** niepotrzebne skreślić
*** jeśli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „według ustaleń komornika”
**** jeśli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „nie wiem”

