
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Adam Sobczyk 
 Kancelaria Komornicza nr XIV w Koszalinie 

 

 

______________________, dnia _________________ 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNEGO 

 

PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY 

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________ 

Zamieszkały:  _______________________________________________________________________ 

         (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i/lub mieszkania) 

Legitymujący się numerem PESEL:_______________________________________________________ 

Imiona rodziców:_______________________________________ Telefon: ______________________ 

Adres poczty elektronicznej: ___________________________________________________________ 

Numer rachunku bankowego:  

                          

 

WIERZYCIEL 

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________ 

Zamieszkały:  _______________________________________________________________________ 

         (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i/lub mieszkania) 

Legitymujący się numerem PESEL: ____________________, Imiona rodziców:___________________ 

 

DŁUŻNIK 

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________ 

Zamieszkały:  _______________________________________________________________________ 

             (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i/lub mieszkania) 

Legitymujący się numerem PESEL:_______________________________________________________ 

Imiona rodziców:_______________________________________ Telefon: ______________________ 

 

Na podstawie załączonego tytułu wykonawczego1: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Adam Sobczyk 
 Kancelaria Komornicza nr XIV w Koszalinie 

 

 

wnoszę o wszczęcie egzekucji w celu wyegzekwowania następujących należności: 

1. Alimenty zaległe: 

a. Za okres od dnia  ______________________ do dnia __________________________ 

b. Kwota: _______________________________________________________________ 

2. Alimenty bieżące od dnia _____________________ po _____________________ miesięcznie 

3. Odsetki2: ____________________________________________________________________ 

4. Koszty inne:__________________________________________________________________ 

5. Koszty egzekucyjne, które powstaną w toku postępowania. 

 

Egzekucję należy prowadzić z3: 

1. Ruchomości: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Wynagrodzenia za pracę / świadczenia z ZUS:  ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Rachunków bankowych:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Wierzytelności i innych praw majątkowych:  ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Nieruchomości: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

        ________________________________________ 

                                                                                               (czytelny podpis)  

Pouczenie: 

Wierzyciele i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać komornika o każdej zmianie swego zamieszkania. 
W razie zaniedbania tego obowiązku pismo komornika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, 
chyba że nowy adres jest komornikowi znany. 

1 Np.: „Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 2 stycznia 2021 r. w sprawie I Co 1/21 
2 Należy wpisać rodzaj odsetek (np. ustawowe, ustawowe za opóźnienie) oraz okres, za który są naliczane (np. „od dnia 2 stycznia 2021 r. do 
dnia zapłaty”); jeżeli odsetki mają być egzekwowane zgodnie z treścią tytułu wykonawczego, należy wpisać: „jak w tytule wykonawczym” 
3 W przypadku braku wskazania konkretnych składników majątku dłużnika, należy wpisać we właściwej rubryce: „według ustaleń komornika”; 
jeżeli egzekucja nie ma być prowadzona według któregokolwiek ze sposobów, należy go przekreślić 

                                                           


