…………………………………………., dnia ……………………………..

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Radomiu Michał Berliński
Kancelaria Komornicza nr IX w Radomiu
ul. Żeromskiego 65, 26-600 Radom
Przedstawiciel ustawowy:
…………………………………………………………
/ imię, nazwisko / nazwa /

…………………………………………………………
/ adres /

…………………………………………………………
/ numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail /

Wierzyciel (alimentowany, dziecko):
1. ……………………………………………………..
/ imię, nazwisko / nazwa /

…………………………………………………………
/ adres /

…………………………………………………………
/ numer PESEL i data urodzenia, ew. numer telefonu, adres e-mail /

2. ……………………………………………………..
/ imię, nazwisko / nazwa /

…………………………………………………………
/ adres /

…………………………………………………………
/ numer PESEL i data urodzenia, ew. numer telefonu, adres e-mail /

Dłużnik:

…………………………………………………………
/imię, nazwisko / nazwa/

…………………………………………………………
/adres/

…………………………………………………………
/numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail/

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
W oparciu o załączony tytuł wykonawczy ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………..…. sygn. ………………………………………, zaopatrzony w klauzulę
wykonalności z dnia ……………...................................... wnoszę o wszczęcie i
przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi celem
wyegzekwowanie na rzecz wierzyciela następujących kwot:
1. alimenty bieżące w kwocie ………………….. zł, płatne do ………………... każdego miesiąca wraz
z odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty w razie zwłoki

2. alimenty zaległe w łącznej kwocie …………………… zł za miesiące …………………………………………
………………………………………………………………………………………… wraz z odsetkami ustawowymi od:
a)
kwoty
…………………….
od
dnia
………….…………………
do
dnia
zapłaty
b)
kwoty
…………………….
od
dnia
………….…………………
do
dnia
zapłaty
c) kwoty ……………………. od dnia ………….………………… do dnia zapłaty
Egzekucję proszę skierować do następujących składników majątkowych dłużnika:
/Wierzyciel nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. W takim
wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości /

☐nieruchomości, położonej w ……………………………….. przy ulicy ………………………………………..…,
której dłużnik jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym, dla której to
nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta o numerze KW …………………………………………,
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w ………………………..…… przy ulicy
……………………………………………………, wpisanego w rejestrze lokali spółdzielni /nazwa spółdzielni i adres/
……………………………………………………………………………………………………………………….. pod numerem
……………………., dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW ……………………….

Wierzycielowi znane są następujące składniki majątku dłużnika:
/Wierzyciel nie ma obowiązku wskazywać majątku dłużnika, jednak wskazanie może przyspieszyć prowadzenie skutecznego postępowania,
należy wpisać np. numer rachunku bankowego dłużnika, dane pracodawcy, zleceniodawcy wraz z adresem, nazwy spółek, w których dłużnik ma udziały lub akcje z podaniem KRS, ruchomości ze wskazaniem miejsca położenia itd./

1.……………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
Inne informacje o dłużniku :
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o otrzymaniu
bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat z tytułu zadłużenia.

Wyegzekwowane kwoty proszę przekazywać na konto wierzyciela
…………………………………………………………………………………………………..………………………
Wyboru komornika dokonano na podstawie art. 10 ust.3 ustawy o komornikach sądowych

……………………………………………………………..
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego / wierzyciela

Załączniki:
- tytuł wykonawczy w oryginale
- ………………………………………………………………
- ……………………………………………………………….

