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..….………………..,dnia………………………. 

                       (miejscowość) 

 
 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 
o egzekucję świadczeń alimentacyjnych 

 

WIERZYCIEL/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY 

 
Imię i nazwisko _____________________________, PESEL:________________________ 

(nazwisko i imię) 

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

nr tel.: _____________________ 
 
działający(a) w imieniu alimentowanych: 
1. ___________________________________, Pesel/data urodzenia _________________ 
2. ___________________________________, Pesel/data urodzenia _________________ 
3. ___________________________________, Pesel/data urodzenia _________________ 
4. ___________________________________, Pesel/data urodzenia _________________ 
 
Nr konta bankowego wierzyciela, na które należy przekazywać wyegzekwowane 

należności __________________________________________________________________ 
 

DŁUŻNIK(CZKA) 

 
Imię i nazwisko ____________________________________, PESEL:________________ 

(nazwisko i imię) 
 

NIP: _________________________, Nr dowodu osobistego_______________________ 
Data i miejsce urodzenia: ___________________________ Imiona rodziców: _______________________ 

Adres zameldowania_______________________________________________________ 
Adres zamieszkania ________________________________________________________ 
Numer telefonu dłużnika___________________________________________________________ 

Przedkładam tytuł wykonawczy: wyrok/ protokół ugody/postanowienie       
Sądu Rejonowego/Okręgowego  w__________________________________________,  
z dnia__________________, sygnatura akt_______________________________. 
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Wnoszę o wszczęcie egzekucji celem wyegzekwowania od DŁUŻNIKA: 

 
1. alimentów zaległych za czas od _____________________ do_____________________ 
po __________________ zł, w sumie ___________________________ zł 
2. alimentów bieżących od _____________________ po _____________ zł miesięcznie 
3. z zasądzonymi odsetkami od _________________________ do dnia zapłaty 
4. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku postępowania 
5. innych________________________________________________________________ 
                                

 

Egzekucję proszę skierować do: 
 

• Wynagrodzenia za pracę______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(nazwa i adres pracodawcy) 

• Ruchomości_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(wymienić ruchomości i miejsce ich położenia) 

• Wierzytelności_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(wskazać wierzytelność oraz podać dane i adres dłużnika zajętej wierzytelności) 

• Kont bankowych w banku____________________________________________ 
nr rachunku_________________________________________________________ 

• Nieruchomości położonej w___________________________________________, 
dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW  
______________________________________. 

 
Inne dane dotyczące dłużnika 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika na podstawie art. 10 ust 1 
ustawy z dnia 22 marca 2018 r., o komornikach sądowych. 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania 
Komornika w przypadku otrzymania bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat 
tytułem zadłużenia. 

        ____________________________ 

         /czytelny podpis wnioskodawcy/ 


