
Bydgoszcz, dnia………………………

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 

Adam Szymański 

Kancelaria Komornika 

ul. Niedźwiedzia 7/3, 85-103 Bydgoszcz 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW

Przedstawiciel ustawowy: 

imię.........................................................................................................................................

nazwisko.................................................................................................................................

adres do korespondencji..................................................................................................…...

pesel/nip............................................................................................................................…..

nr telefonu...............................……………….......................................................................…

pełnomocnik wierzyciela.....................................................................................................….

numer rachunku bankowego.....................................................................................………...

działający(a) w imieniu Alimentowanych (Wierzycieli): 

imię, nazwisko i nr pesel: 

1. …........................................................................................................................................

2. …........................................................................................................................................

3. …........................................................................................................................................

Dłużnik: 

imię.........................................................................................................................................

nazwisko.................................................................................................................................

adres zamieszkania/siedziby.........................................................................................…….

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

inne znane wierzycielowi adresy dłużnika.....................................................................……..

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

pesel/nip/nr KRS ...............................................................................................................….

numer telefonu........................................................................................................................
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Na podstawie:

Tytułu wykonawczego (Wyrok/Postanowienie Sądu/akt notarialny/inne)...............................

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

sygn............……………….………………………………..., z dnia.....................................…...

Wnoszę o egzekucję (proszę zaznaczyć właściwy punkt i uzupełnić):

1.1. Alimentów, jak wskazano w tytule wykonawczym

1.2. Alimentów zaległych za czas od …......………………......….do …..........………………..

       w sumie.............…………………......……………........zł 

1.3. Bieżących alimentów od dnia …..............…………………………………………………

       po …..............……………………………………….......zł miesięcznie

2.1. Bez odsetek 

2.2. Wraz z zasądzonymi odsetkami: 

       a) jak w wyroku 

       b) od dnia ………………………….......………... do dnia zapłaty 

3. Kosztów procesu …......…………………................. zł

4. Innych należności (proszę wskazać) ..............................………………………………………….

    w kwocie …......………………………………………......zł 

Egzekucję proszę prowadzić z: 

(proszę zaznaczyć wnioskowane sposoby egzekucji i uzupełnić zgodnie z posiadaną wiedzą) 

1. Wynagrodzenia za pracę dłużnika 

(aktualne miejsce pracy)………………………………………………………………...…..……………….

2. Świadczeń z zabezpieczenia społecznego (emerytury, renty, świadczenia mundurowego itp. -proszę wskazać 
organ wypłacający świadczenie)

…………………………………………………………………………………………………………

3. Wierzytelności dłużnika (np. zatrudnienie w ramach umowy zlecenie/o dzieło/ należności od kontrahentów)

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

…………………………………………………………………………………………………………

4. Rachunków bankowych dłużnika w bankach (proszę wskazać, jeśli są znane): 

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

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

2/3



5. Ruchomości dłużnika (proszę wskazać jakie wartościowe ruchomości posiada dłużnik, np. pojazd – nr rej.)

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

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

6. Nieruchomości (nr KW ew. adres nieruchomości) ......................………….......................…………….

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

7. Innych praw majątkowych (np. akcji, obligacji itp.) ................................................................……..

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

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

Pouczenie: 

W sprawach alimentacyjnych Komornik z urzędu prowadzi postępowanie wedle wszelkich
dostępnych sposobów egzekucji, jedynie wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
wymaga  wyraźnego  wniosku  wierzyciela  (we  wniosku  należy  wskazać  numer  KW)
Wierzyciel  winien  wskazać  wszelkie  informacje  na  temat  źródeł  dochodu  i  majątku
dłużnika, znacznie przyspieszy to egzekucję. 

podpis Wierzyciela................................................... 

załączniki: 

1. Tytuł wykonawczy

2. ………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………
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