………………………., dnia ………………… 201… r.
Wyboru komornika dokonano na
podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z
22.03.2018 r. o komornikach sądowych
(Dz.U. 2018.771 z dnia 2018.04.25)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wałczu
Grzegorz Wołodkowicz
ul. Kościelna 2/2
78 – 600 Wałcz
Wierzyciele - małoletni:
1. ……………………………….………. ur. …………….
PESEL …………………………….
NIP …………………………….
2. …………………………………….…. ur. …………….
PESEL …………………………….
NIP …………………………….
3. ……………………………….………. ur. ……………...
PESEL …………………………….
NIP …………………………….
działająca/-y w imieniu małoletnich:
…………………………….………………..……..
zam. ul. ……………………………………………
….. - ………… …………………………………...
D. O. ………………………………………………
Dłużnik: …………………………………..………….
PESEL …………………………….
NIP …………………………….
DO ……………………………..
zam. ul. ……………………………………………………
….. - …………….. ………………………………………

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
W oparciu o tytuł wykonawczy – wyrok/protokół ugody/……………………………………..……
Sądu
Rejonowego/Okręgowego
–
……
Wydział
Rodzinny
i
Nieletnich
w
………………………………. z dnia ……………………. 20 ……... r., sygn. akt
………………….……/……….. i działając w imieniu ww. małoletnich wierzycieli wnoszę o :
1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i dokonanie egzekucji z majątku dłużnika
…………………………… ……………..… zam. ul. ………………………………………….
w …………………………………………………., leg. się dowodem osobistym seria ………...
nr ………………….., PESEL ……………………………….., NIP …………………….…** .
2. Wyegzekwowanie w toku postępowania:

a) tytułem alimentów zaległych – łącznie kwoty …………….,…… zł (słownie:
………………………………………… złotych …./100 groszy) wraz z odsetkami
liczonymi jak niżej:


za miesiąc ………………….…… 20….. od kwoty …………….. zł,



za miesiąc ………………….…… 20….. od kwoty …………….. zł,



za miesiąc ………………….…… 20….. od kwoty …………….. zł,



za miesiąc ………………….…… 20….. od kwoty …………….. zł,

do dnia zapłaty/bez odsetek*;
b) alimentów bieżących w kwocie po ……………...,….. zł miesięcznie od dnia
…………………. 201… r. począwszy,
c) kosztów niniejszego postępowania egzekucyjnego,
Postępowanie egzekucyjne należy przeprowadzić z** :
1. Wynagrodzenia za pracę – dłużnik pracuje w: ………………….……………
…………………………………………………………………………………………. .
2. Wierzytelności przysługujących dłużnikowi z tytułu ewentualnych umów zlecenia lub o
dzieło.
3. Rachunku bankowego – ………………………………………………………… .
4. Ruchomości dłużnika ujawnionych w toku postępowania lub po wezwaniu dłużnika do
jego wskazania na podstawie art. 801 § 1 k.p.c.
Ponadto wnoszę o przeprowadzenie na podstawie art. 761 ust. 1 i 11 k.p.c. ustaleń w:
1)
2)
3)
4)

we właściwym dla dłużnika Urzędzie Skarbowym;
we właściwym dla dłużnika oddziale ZUS,
we właściwym dla dłużnika Starostwie Powiatowym,
CEPiK,

co do źródeł dochodu, rachunków bankowych, zarejestrowanych pojazdów na nazwisko dłużnika i
nieruchomości będących jego własnością.
Wyegzekwowane należności proszę wpłacać na n/w rachunek bankowy reprezentującego o numerze:
…………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em pouczona/-y, zgodnie z art. 136 w związku z art. 13
§ 2 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania i w razie
zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze
skutkiem doręczenia.

*niepotrzebne skreślić
** w przypadku braku wiedzy wpisać „nie wiem” lub „wg ustaleń komornika”.

