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   Komornik Sądowy
   przy Sądzie Rejonowym w Kępnie
   Łukasz Sójka
   dnia ___________________

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Przedstawiciel ustawowy: ________________________________ nr tel._____________________
(nazwisko i imię)

Nr PESEL: ________________ Nr dow.Osob: _________________ Nr NIP: _____________________

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

reprezentowany przez: ______________________________________________________________

(nazwa pełnomocnika)
z siedzibą w: _______________________________________________________________________

(adres pełnomocnika)
nr konta wierzyciela:________________________________________________________________
nazwa banku: _____________________________________________________________________

działający(a) w imieniu alimentowanych (wierzycieli):
_______________________________________________  ur. _______________________
_______________________________________________  ur. _______________________

_______________________________________________  ur. _______________________

 (imię i nazwisko)     (data urodzenia)
Dłużnik(czka)   ____________________________________________________________________

(nazwisko i imię)
urodzony(a)     __________________________ imię ojca _____________ imię matki ____________

(data i miejsce)
zamieszkały(a)  ____________________________________________________________________

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Nr PESEL _______________ , Nr NIP ________________ , Nr Dow.Osob. _____________________
Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu

_________________________________________________________________________________  w

_______________________ z dnia _________________________

sygnatura akt    ____________________________________________________________________

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. alimentów zaległych za czas od *  ____________. do *  ___________ w sumie * ____________ zł

2. bieżących alimentów od  * ____________ po * _____________ zł miesięcznie wraz z

zasądzonymi odsetkami: jak w wyroku  **/ od ____________ do dnia zapłaty ** / bez odsetek**

3. kosztów procesu _________________ zł
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4. innych należności ___________________________________ w kwocie _________________zł

    (podać rodzaj należności)

5. kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji ustalonych przez komornika

* proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawiać pustych miejsc, ** niepotrzebne skreślić

Wnoszę o przeprowadzenie egzekucji z ruchomości, rachunków bankowych, wierzytelności,
wynagrodzenia za pracę, praw majątkowych, świadczeń emerytalno-rentowych i nieruchomości
dłużnika.

Informacje o posiadanym przez dłużnika majątku:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Jednocześnie wnoszę o:
- zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego oraz VAT i innych podatków we
właściwym Urzędzie Skarbowym
- skierowanie zapytania do systemu OGNIVO o rachunki bankowe dłużnika oraz zajęcie ustalonych
rachunków i zobowiązanie banków w trybie art. 761 kpc w zw. z art. 105 ustęp 1 punkt 2 litera ł ustawy
Prawo Bankowe do nadesłania wyciągów za ostatnie 12 miesięcy z rachunków bankowych dłużnika
- skierowanie zapytania do CEPiK-u celem ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika

W przypadku niezłożenia przez dłużnika wykazu majątku, wierzyciel w trybie art. 801 indeks 2 kpc zleca
komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust. 6
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 167,
poz.1191 z późn. zm.).

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o
każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku pisma
kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 _______________________________
(podpis przedstawiciela ustawowego)


