
        …..................................................... 
             (miejscowość, data) 

 

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. 

    Jadwiga Staszyńska 

    ul. Wyszyńskiego 18/2, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 

 
Przedstawiciel ustawowy ..................................................................., nr tel. …................................. 
      (imię i nazwisko) 
 

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

 

 

numer rachunku bankowego Wierzyciela wraz z nazwą banku ….......................................................  
 
 …........................................................................................................................................................... 

 
Działający w imieniu alimentowanych (wierzycieli): 

 
1. …....................................................., ur. .........................., numer PESEL …...............................; 
 

2. …....................................................., ur. .........................., numer PESEL …..............................; 
 
3. …....................................................., ur. .........................., numer PESEL …...............................; 

 
Dłużnik(czka) ................................................................................., nr tel. …...................................... 
    (imię i nazwisko) 
numer PESEL: ….................................., NIP: …...................................., REGON: …........................ 

 
numer dowodu os. …............................................................................................................................. 

 
urodzony(a) …................................................................, syn (córka) ….............................................. 
    (data, miejsce) 

 

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

 

 

Przedkładam tytuł wykonawczy : wyrok/postanowienie/protokół ugody * Sądu.............................. 

 
 ….............................….......................................................................w …........................................... 

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

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko Dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania: 
 

1. alimenty zaległe za okres od dnia …..............  do dnia …............................... w kwocie po  
…...............zł , w sumie  …...............................................zł; 

 

2. alimenty bieżące od dnia …............................... w miesięcznej kwocie po ..........................zł; 
 

3. z zasądzonymi odsetkami od dnia ….................. do dnia zapłaty w kwocie ….....................zł 



lub na podstawie wyliczeń komornika; 
 

4. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji  ….............................................zł; 

 
5. inne : .......................................................................................................................................... 

 
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z: 
 

- ruchomości Dłużnika tj. ..................................................................................................................... 
       (podać jakie) 
…............................................................................................................................................................ 
 

znajdujące się w …................................................................................................................................; 
       (podać adres) 

 

- wynagrodzenia ..................................................................................................................................; 

 
 

- rachunku bankowego Dłużnika ......................................................................................................; 
      (podać nazwę banku albo numer rachunku bankowego) 

 

- wierzytelności Dłużnika z tytułu emerytury/renty w ZUS, KRUS, MSWiA, nadpłaty podatku  
dochodowego od osób fizycznych, nadwyżki podatku VAT od  Urzędu Skarbowego* i innych …..... 

   
…............................................................................................................................................................ 
      (podać jakie) 
 

znajdujących się w …............................................................................................................................; 
 

 

- innych praw majątkowych …..........................................................................................................; 
 

 
- nieruchomości ................................................................................................................................. 
      (podać nr księgi wieczystej oraz adres) 

 

….......................................................................................................................................................... . 
* W przypadku, gdy Wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać „według ustaleń Komornika”.  
 
 Oświadczam, iż zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o każdej 
bezpośredniej wpłacie od dłużnika tytułem spłaty zadłużenia. 
 
 Na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wybieram do prowadzenia 
sprawy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Jadwigę Staszyńską. 
 

                                                                      …...........................................................................                        
      (czytelny podpis Wierzyciela/Przedstawiciela ustawowego) 
 
 Oświadczam, że zostałem(am) pouczony o na podstawie art. 136 k.p.c  w zw. a art. 13 § 2 k.p.c. o 
obowiązku zawiadamiania Komornika o każdej zmianie swego zamieszkania oraz o tym, iż w razie 
zaniedbania tego obowiązku pisma skierowane do mnie zostaną pozostawione w aktach sprawy ze skutkiem 
doręczenia. 

                           …...........................................................................                        
      (czytelny podpis Wierzyciela/Przedstawiciela ustawowego) 

Załącznik: 

-oryginał tytułu wykonawczego 


