
 
Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Bytowie 

Paweł Szymański 

 
 

Bytów, dnia: ___________ r. 

 

 

 

Kancelaria Komornicza w Bytowie 

ul. Kochanowskiego 8-10 

77-100 Bytów 

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów Kmp 

Przedstawiciel ustawowy 

Imię: Nazwisko: 

Adres: 

Nr telefonu: E-mail: 

PESEL: NIP: Nr dowodu osobistego: 

      działający(a) w imieniu alimentowanych (wierzycieli): 

Imię i nazwisko: PESEL: 

Imię i nazwisko: PESEL: 

Imię i nazwisko: PESEL: 

Imię i nazwisko: PESEL: 

Imię i nazwisko: PESEL: 

Imię i nazwisko: PESEL: 

Dłużnik(czka) 

Imię: Nazwisko: 

Data i miejsce urodzenia: Imiona rodziców: 

PESEL: NIP: Nr dowodu osobistego: 

Adres: 

 

Załączając tytuł wykonawczy w postaci (wyroku, postanowienia, protokołu ugody*) 

Sądu: z dnia: w: 

sygn. Akt: 

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 odsetkami: 

        jak w wyroku* / od dnia _____________ do dnia zapłaty* / bez odsetek* 

   3. Kosztów procesu _____________ zł 

   4. Inne należności ______________________________________________ w kwocie _____________ zł 
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Egzekucję proszę skierować do (jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać "w/g ustaleń komornika") 

   Wynagrodzenia za pracę: 

  

   Rachunków bankowych: 

  

   Innych wierzytelności przypadających od: 

  

   Innych praw majątkowych: 

  

   Nieruchomości: 

 

Informacje o dłużniku (jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać "nie posiadam wiedzy") 

   Posiada samochód (marka): 

  

   Posiada wartościowe ruchomości: 

  

   Prowadzi działalność gospodarczą: 

  

   Jest właścicielem działki budowlanej, domu, garażu, mieszkania itp.: 

  

   Posiada udziały w spółkach, spółdzielniach itp.: 

 

   Inne: 

 

Wyegzekwowane kwoty proszę przelać na poniższy rachunek bankowy: 

_  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _ 

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o każdej 

zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do 

mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika w przypadku otrzymania 

bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia. 

Czytelny podpis wierzyciela:  

* niepotrzebne skreślić 
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