Łódź, dnia .........................
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
Joanna Głowacka
91-463 Łódź, ul. Piotrkowska 42

WNIOSEK EGZEKUCYJNY – ALIMENTY (KMP)
Przedstawiciel ustawowy …................................................................................... tel. ...............................
(nazwisko i imię)

zamieszkały......................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

adres do korespondencji……………………………………………………………………………………...
(w przypadku innego niż zamieszkania/siedziby)

PESEL ......................................... nr dowodu os. ........................................ NIP ………………...................
wyegzekwowane kwoty należy przekazywać:
……………………………………………………………………………………………………………......
(przelewem: nr rachunku bankowego, nazwa banku / przekazem na adres )

działający w imieniu alimentowanych (wierzycieli):
……………………………………………………. ur. ....……………………… PESEL ………………………...….
……………………………………………………. ur. ………………………… PESEL ………………………...….
…………………………………………………..... ur. ………………………… PESEL ……………………...…….
(nazwisko i imię)

(data urodzenia)

Dłużnik ..........................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)

zamieszkały......................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

PESEL……..................................... nr dowodu os. …………....................... NIP……………...…………...
imiona rodziców…………………………..……..…………… data urodzenia ………….…………………
Przedkładam tytuł wykonawczy …..............................................................................................................
w ...................... z dnia.................... sygnatura akt .........................................................................................
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania następujących
należności:
1. alimentów zaległych za czas od ……………………………. do …………………………….
w sumie ………………………….. zł
2. bieżących alimentów od ……………………………. po ………………. zł miesięcznie wraz
z zasądzonymi odsetkami: jak w tytule wykonawczym od ………………. do dnia zapłaty /
bez odsetek *
* - niepotrzebne skreślić

3. kosztów procesu ………………………….. zł
4. inne należności ………………………………………. w kwocie …………………………. zł
(podać rodzaj należności)

Wnoszę o przeprowadzenie egzekucji z zastosowaniem wszystkich dopuszczalnych sposobów
egzekucji.
Informacje o dłużniku:
-

pobiera wynagrodzenie za pracę (nazwa i dokładny adres pracodawcy):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

-

pobiera świadczenie emerytalno-rentowe w:
……………………………………………………………………………………………………………

-

posiada wartościowe ruchomości (wymienić ruchomości i wskazać miejsce ich położenia):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

-

posiada rachunek bankowy (wskazać numer rachunku lub/i adres oddziału banku):
nr ..............................................................................................................................................................
adres oddziału banku .................................................................................................................................

-

wierzytelności lub prawa majątkowe dłużnika należne od ...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………

-

posiada nieruchomość położoną w …......................................................................................................
Księga Wieczysta nr ….............................................................................................................................

POUCZENIA:
1. art. 1081 § 1 k.p.c. „Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów,
wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu
egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że
wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji
z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.”
2. zgodnie z art.136 k.p.c. strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomienia o każdej
zmianie miejsca swojego zamieszkania, w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do
strony pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania komornika
o wpłatach bezpośrednich dokonanych przez dłużnika.

........................................................
podpis wierzyciela

