Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Jan Maciejewski
ul. Kilińskiego 31 A 76-200 Słupsk
tel: 59/840-34-55
e-mail: slupsk2@komornik.pl
www.komornikslupsk.pl

dnia ................................
WNIOSEK EGZEKUCYJNY (KMP)
(egzekucja świadczeń alimentacyjnych)
Przedstawiciel ustawowy / wierzyciel ________________________________________________
(nazwisko i imię )

Nr PESEL_______________________________Nr Dow.Os_______________________________Nr NIP ____________________________

zamieszkały(a) ___________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Nr konta bankowego dla przekazywania wpłat __________________________________________________________________________
Telefon kontaktowy …......................................................................

działający/-a w imieniu alimentowanych wierzycieli (dzieci):
________________________________________________PESEL__________________________
________________________________________________PESEL__________________________
________________________________________________PESEL__________________________

Dłużnik(czka) ___________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

urodzony(a)

______________________________ syn(córka) ____________________________
(data i miejsce)

zamieszkały(a) ____________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Nr PESEL ______________ Nr NIP ________________ , Nr Dow.Osob.____________________
Przedkładam tytuł wykonawczy: wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu
w _________________________ z dnia ___________________ sygnatura akt _________________
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. alimentów zaległych za czas od* __________________ do* ________________
po* _______________ _______zł, w sumie* ____________________________ zł
2. bieżących alimentów od *____________ po* _____________ zł miesięcznie
3. z zasądzonymi odsetkami jak w wyroku **, od _______________ do dnia zapłaty** lub
bez odsetek**
4. kosztów procesu ________________________zł
5. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.
* wypełnić lub przekreślić aby nie pozostawiać pustych miejsc,
** niepotrzebne skreślić

Egzekucję proszę skierować do:
1. ruchomości *** …..............................................................................................................................................
2. wynagrodzenia za pracę*** ….....................................................................................................................
3. świadczeń rentowych/emerytalnych*** …..............................................................................................
4. konta bankowego*** …...................................................................................................................................
5. innych wierzytelności i praw ***...............................................................................................................................
6. inne***....................................................................................................................................................................
*** jeżeli wierzyciel nie posiada wiedzy w powyższym zakresie w wykropkowane miejsca należy wpisać
formułę: „wg ustaleń komornika”

Nie wskazanie konkretnych informacji na temat majątku dłużnika nie stanowi przeszkody w podjęciu
postępowania egzekucyjnego, ponieważ zgodnie z art. 1086 kpc. komornik jest ustawowo zobowiązany do
przeprowadzenia poszukiwania majątku tylko w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
Oświadczam , że zostałem/am pouczony/a o obowiązku poinformowania komornika o każdej zmianie miejsca
swojego zamieszkania.
W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia
(art.136 kpc).

…................................................................
(podpis wierzyciela/przedstawiciela ustawowego)

