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…………………..……………….., dnia …….…….20 …… r. 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku                               
Marcin Kolek 
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 lok. A/3/12  
 
 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY  
W SPRAWIE O NALEŻNOŚCI ALIMENTACYJNE 

 
1. Wierzyciel/przedstawiciel ustawowy:…….……………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko ) 
 
 

adres zamieszkania:  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 (kod pocztowy, miejscowość, ulica/osiedle, nr domu, nr mieszkania) 

 

nr telefonu: ……………………………………………..…,          adres email: ………………………………………..…… 
 
nr rachunku bankowego: ………………..…………………………………………………..……………………………..…. 
 

działający w imieniu alimentowanych:  
  

1)...............................................data ur. ....../......../ ........r., PESEL:................................ alimenty po ................... zł 

2)...............................................data ur. ....../......../ ........r., PESEL:................................ alimenty po ................... zł 

3)...............................................data ur. ....../......../ ........r., PESEL:................................ alimenty po ................... zł 

4)...............................................data ur. ....../......../ ........r., PESEL:................................ alimenty po ................... zł 

 

2. Dłużnik: ……………………………………………………………………………………………………………………...  
(imię i nazwisko) 

 
 

adres zamieszkania: …..………………………………………………………………………….…………………………...  
(kod pocztowy, miejscowość, ulica/osiedle, nr domu, nr mieszkania) 

 

PESEL: …………………………………….………….….,        NIP: ………………………………………......................... 
 
nr telefonu: ………………………………..……………… 
 
 

3. Wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego 

Sądu…………….….…….………..w ………………….……...………..z dnia …….…….....…r., sygn. akt………………  

w celu wyegzekwowania od dłużnika następujących należności: 

1) alimentów zaległych na dzień ………………….……. r. w wysokości: ……...……………..…………. zł; 

    jest to zaległość za okres od dnia ………………………. r. do dnia …………..…………..r. 

2) alimentów bieżących od dnia …………………….. r. w wysokości: …...………………….. zł miesięcznie. 

3) ponadto wnoszę o wyegzekwowanie: ................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................................................................. 
 

4. Egzekucję proszę prowadzić z *: 

1) wynagrodzenia za pracę w ………………………………………………………………………….. 

2) emerytury/renty wypłacanej przez ………………………………………………………………….. 

3) rachunku bankowego dłużnika w …………………………………………………………………… 

4) ruchomości dłużnika …………………………………………………………………………………. 

5) wierzytelności ………………………………………………………………………………………… 
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6) innych praw majątkowych …………………………………………………………………………… 

7) nieruchomości, KW nr ……………………………………………………………………………….. 

8) dodatkowe informacje o majątku dłużnika ………………………………………………………… 

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

* niepotrzebne skreślić 

**jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać „wg ustaleń komornika” 

 
Oświadczam, że  zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o każdej wpłacie otrzymanej 

bezpośrednio od dłużnika tytułem dochodzonych należności alimentacyjnych. 

 
 

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

 
 
Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o treści art. 136 kpc, tj. o obowiązku zawiadamiania o każdej zmianie 
miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku, pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w 
aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 
 
 

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

 


