Nowy Sącz, dnia....................................

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu
Anna Cieślikowska
Wierzyciel (alimentowany):
1)............................................... data ur. ....../....../............ r. PESEL..................................
2)............................................... data ur. ....../....../............ r. PESEL..................................
3)............................................... data ur. ....../....../............ r. PESEL..................................

Reprzentowany przez:
...................................................................
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)
...................................................................
(adres zamieszkania)
...................................................................

Dłużnik:
...................................................................
(imię i nazwisko)
...................................................................
(adres zamieszkania)
...................................................................
PESEL..........................................................
NIP..............................................................

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
W załączeniu przedkładam tytuł wykonawczy w postaci postanowienia/wyroku* Sądu Rejonowego/Okręgowego*
w ................................................... z dnia ........................................... sygn. akt. ....................... , i wnoszę
o wszczęcie egzekucji:
1. Alimentów bieżących od miesiąca .............................................. w łącznej kwocie po ...............zł miesięcznie
płatnych do ........-go każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek
z rat.
2. Alimentów zaległych poczynając za okres od dnia ...................................... do dnia .......................................
w łącznej kwocie ...........................zł., wraz z odsetkami* (proszę podać sposób wyliczenia zaległości:................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................)

Nie wskazuję sposobu egzekucji:

Wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji,
ani majątku dłużnika, z którego ma by prowadzona. W takim przypadku uważa się, że wniosek
dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z nieruchomości w postaci ......................................................................................
...........................................................................................................................................................................
położonej w miejscowości ....................................... przy ul. .........................................., dla której prowadzona
jest księga nr KW ............................... i wezwanie dłuznika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem
przystąpienia do opisu i oszacowania. Po upływie terminu wnoszę o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości.

Posiadam następujące informacje o dłużniku (proszę wpisać informacje dotyczące majątku ruchomego posiadanego

przez dłużnika, wskazać miejsce pracy dłużnika lub rodzaj i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, wskazać
numer rachunku bankowego dłużnika lub bank, w którym jest prowadzony rachunek, inne wierzytelności lub inne
prawa majątkowe należne dłuznikowi), które mogą być przydatne w prowadzonej egzekucji:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Wyegzekwowane alimenty proszę przekazywać na mój adres/konto bankowe*:
............................................................................................................................................................................
................................................................
podpis

