
Nowy Tomyśl, dnia...............................
                  KOMORNIK SĄDOWY 
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu
                        Maciej Kozłowski
                     Plac Chopina 7
                    64-300 Nowy Tomyśl
                        

        WNIOSEK  O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI (alimenty)

Wierzyciel(ka)....................................................................................PESEL............................
                                                          (nazwisko i imię)

Zamieszkały(a)..........................................................................................................................
                                                          (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr. domu)

nazwa banku i nr. konta bankowego wierzyciela, na które należy przekazywać 
wyegzekwowane należności:.....................................................................................................
Działając w imieniu alimentowanych:
1. ...........................................................  ur. ................ PESEL: ...........................
2. ...........................................................  ur. ................ PESEL: ...........................
3. ...........................................................  ur.  ............... PESEL: ...........................
4. .............................................................ur.  ............... PESEL: ...........................
Dłużnik(czka).........................................................................PESEL:......................................,
                                      (nazwisko i imię )

Dow.Osob.:................................., NIP:......................................, REGON:.................................
                                                   
Zamieszkały(a)..........................................................................................................................

                      (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

Urodzony(a)..................w............................syn(córka)...............................................................
                                     (data i miejsce)                                                      (imię ojca i matki)

Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu...................................w..............................

z dnia..................., sygnatura akt......................... i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko 
dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:

1. Alimentów bieżących od..........................po.................................zł, miesięcznie,
      z zasądzonymi odsetkami w wysokości ( według wyroku), do dnia zapłaty,
2. Alimentów zaległych................................................. zł, 
      za okres od dnia........................... do dnia............................., z zasądzonymi 
      odsetkami w wysokości ( według wyroku ), do dnia zapłaty,
3. ........................................................................................................................................
4. Kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku postępowania. 

Egzekucję proszę skierować do ruchomości, wierzytelności, kont bankowych w 
banku................................................nr rachunku......................................................................,
wynagrodzenia za pracę (nazwa i adres pracodawcy)..............................................................,
..............................................................................................................., gdzie należy dokonać 
zajęć.
Inne dane dotyczące dłużnika:...................................................................................................
Wierzyciel  oświadcza  ,  że  dokonuje  wyboru  Komornika  na  podstawie  przepisu  art.8  ust.6  ustawy  z  dnia 
29.08.1997 r. o uoksie  (tj. Dz. U. Z 2006 nr 167,poz. 1191 z późn. zm.) Wierzyciel zgodnie z art.8 ust.5 ww 
ustawy ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z 
nieruchomości oraz spraw , w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel stosownie do art. 7971 kpc zleca poszukiwanie majątku dłużnika*                                            
Oświadczam, że jako wierzyciel w sprawie jestem/nie jestem* podatnikiem VAT. Dłużnik, przeciwko 

któremu występuję jest/ nie jest podatnikiem VAT/ nie posiadam wiedzy czy dłużnik jest podatnikiem 

VAT*." (*-niepotrzebne skreślić) 

...................................................
(podpis wierzyciela)

* - niepotrzebne skreślić.


