
 

…..…....…................................, dnia ………….….…………….. 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 

Anna Bugaj_Bek 

Kancelaria komornicza nr XXV w Szczecinie 

Ul. Duńskiej 15 I A    

      71-795   Szczecin 
 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY (KMP) 

 

Wierzyciel/przedstawiciel ustawowy/pełnomocnik 

_____________________________________________PESEL______________________________ 

        (nazwisko i imię) 

zamieszkały(a)_____________________________________________________________________ 

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

nr telefonu________________________________ 

    

Bank   ______________________    nr. konta ____________________________________________ 

 

Działając w imieniu alimentowanych: 

1. ______________________________________ ur. _______________ PESEL__________________  

2. _________________________________________  ur. ________________ PESEL____________________ 

3. ______________________________________ ur. _______________ PESEL__________________ 

4. ______________________________________ ur. _______________ PESEL__________________ 

 

Dłużnik(czka)   _________________________________________________________________________________ 

(nazwisko i imię) 

urodzony(a)     _____________________________ syn (córka)__________________________ 

__________________________________________                             (imiona rodziców)  

 (data i miejsce)       

zamieszkały(a)  _________________________________________________________________________________ 

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

 

PESEL   _______________________ NIP   _____________________ REGON   ____________________ 

Przedkładając tytuł wykonawczy: 

_________________________________________________________________________________z dnia  

________________  sygnatura akt    ___________________ 

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

1. alimentów zaległych za czas od__________________________do__________________________ 

po_____________________zł miesięcznie, w sumie________________________________ wraz z odsetkami liczonymi 

od dnia_____________________. 

2. alimentów bieżących od dnia ____________________po__________________zł miesięcznie 

wraz z odsetkami liczonymi od dnia_______________________. 

3. kosztów procesu  _____________________________ zł. 

4. _________________________________________________________________________ 

5. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji. 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z*: 

*proszę zakreślić sposób wstawiając znak “X” w odpowiednim miejscu  

o Ruchomości dłużnika _______________________________________________________________ 

(proszę wymienić ruchomości) 

  znajdujące się w  ___________________________________________________________________ 

 

o Konta bankowego dłużnika nr  ________________________________________________________ 

w banku __________________________________________________________________________ 

 

o Wierzytelności dłużnika _____________________________________________________________ 

 

o Nieruchomości położonej w  __________________________________________________________ 

nr KW  ___________________________________________________________________________ 



o Wynagrodzenia za pracę _____________________________________________________________ 

    (proszę podać nazwę i adres zakładu pracy) 

Dodatkowe  dane dotyczące majątku i osoby dłużnika: 

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

 

Oświadczam, że wyboru Komornika wierzyciel dokonał na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o 

komornikach sądowych. 

 

Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 Kpc komornik nie jest w stanie ustalić majątku 

pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia, wierzyciel rezygnuje z wysłuchania w sposób przewidziany 

w art. 827 § 1 Kpc i zleca komornikowi poszukiwanie majątku.  

 

Podpis: ……………………………… 

                                                      

  

 

Załączniki: 

- tytuł wykonawczy 

  


