
Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym 

w Krośnie 
Paweł Szczepanik 

Kancelaria Komornicza 
nr IX w Krośnie 
ul. Krakowska 21 
38-400 Krosno 

 

 

…….…..….… dnia ….……......... 
(miejscowość) (data) 

 

WNIOSEK O EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI ALIMENTACYJNYCH 
 
 

Przedstawiciel ustawowy: ……………………………………………….………………………………………. 

zamieszkały(a): …………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL: ……………………….. Nr dow. osob.: ………………………… NIP………………………………. 

Nr Tel.………………………. Nr konta wierzyciela …………………………………………………………………. 

działający(a) w imieniu alimentowanych (wierzycieli): 

………………………………………………ur. ……………………roku PESEL ……………………………………….. 

………………………………………………ur. ……………………roku PESEL ……………………………………….. 

………………………………………………ur. ……………………roku PESEL ……………………………………….. 

………………………………………………ur. ……………………roku PESEL ……………………………………….. 

Dłużnik(czka): ………………………………………….......................................................................... 

urodzony(a) dnia: …………………………………………… roku, imiona rodziców......................……… 

………………….............................................................................................................................…. 

zamieszkały(a): ……………………………………………………………………..........................………………… 

PESEL: …………….………….......................... Nr dow. Osob.: …………………………...........……………. 

NIP: ……………………….,.............................. Nr Tel. …………….………….............................…………. 

 
Przedkładam wyrok /protokół ugody/postanowienie Sądu ……………………………. 

w …………………………………………….. z dnia ............................................................ roku 

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 dnia……………..………..………….w kwocie .................................... zł 

miesięcznie wraz z zasądzonymi odsetkami: jak w wyroku */ od dnia …………….……………. 

do dnia zapłaty* / bez odsetek* 

3. kosztów procesu ........................................................ zł 

4. inne należności ………………………………………………….………w kwocie ........................................zł 

 

• - niepotrzebne skreślić 



Egzekucję proszę prowadzić według wszelkich możliwych sposobów ustalonych w toku 

postępowania oraz ze składników majątku dłużnika wskazanych poniżej przez wierzyciela : 

 

- wynagrodzenia dłużnika: ………………………………………………………………………....... 

wg informacji posiadanych przez wierzyciela dłużnik prowadzi działalność 

gospodarczą pod nazwą : …..............................…………………………………………… 

z siedzibą : …..........................................…………………………………………………….. 

 

- ruchomości dłużnika: …………………………………………………………………………….………………… 

…................................................................................................................................................. 

np. dłużnik posiada samochód : 

….......................................................................................................................  

........……………………………………………………………………………………………………….. 

inne wartościowe mienie : 

….......................................................................................................................  

........……………………………………………………………………………………………………….. 

 

- rachunku bankowego dłużnika (wystarczy podać samą nazwę banku) : 

…………………………...…..........................................................................................................……. 

 

- innych wierzytelności przypadających od: 

…………………………...…..........................................................................................................……. 

…………………………...…..........................................................................................................……. 

 

- innych praw majątkowych: 

….................................................................................................................................................. 

…………………………...…..........................................................................................................……. 

dłużnik posiada akcje / udziały w spółkach, spółdzielniach : 

….......................................................................................................................  

........……………………………………………………………………………………………………….. 

 

- inne: 

…………………………...…..........................................................................................................……. 

…………………………...…..........................................................................................................……. 

…………………………...…..........................................................................................................……. 

- nieruchomości (działka budowlana, dom, garaż, mieszkanie, itp.): 

…………………………...…..........................................................................................................……. 

…………………………...…..........................................................................................................……. 



Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 k.p.c. w zw. z art. 13 
par. 2 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. 
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania 
Komornika o przypadku otrzymania bezpośrednio od dłużnika (lub osób go 
reprezentujących) jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia. 
Oświadczam ponadto iż zgodnie z art 1081 k.p.c. wniosek egzekucyjny złożono do 
komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela 
alimentacyjnego (właściwość przemienna). 
 
 
 

 
……………………………………………………….. 

czytelny podpis 
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