........................................, dnia ......................................
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku
Michał Opalski
Kancelaria Komornicza nr XIX w Gdańsku
ul. Piekarnicza 12
80-126 Gdańsk
WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Wierzyciel / Przedstawiciel ustawowy*
Imię i nazwisko
…………………………………………………….……………………………………………………
Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………………...
PESEL ……………………………… Telefon ………………………………..
Dłużnik
Imię i nazwisko ………………………….…………………………… Telefon ...……………………..
Adres zamieszkania
……………….……………………………………………………………………………………….
PESEL …………………… NIP ………………….. Imiona rodziców ……………………………..
Przedkładając wyrok / nakaz zapłaty / protokół ugody / postanowienie Sądu
………………………..……… …………………w ………………………………………………....
sygn.. akt ………………………………. z dnia ………………………………………………..……
zaopatrzony w klauzulę wykonalności i działając w imieniu alimentowanych:
1. ……………………..……………… PESEL:. …………………………………………
2. ……………………………………. PESEL:. …………………………………………
3. ……………………………………. PESEL: ………………………………………….
4. ……………………………………. PESEL: ………………………………………….

wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi celem wyegzekwowania
następujących należności:
1. Alimentów zaległych od dnia ……………… r. do dnia …………… r. w kwocie ……………... zł.

wraz z odsetkami – zgodnie z tytułem wykonawczym / bez odsetek.*
2. Alimentów bieżących od dnia ……………… r. w wysokości …………………… zł miesięcznie

wraz z odsetkami – zgodnie z tytułem wykonawczym / bez odsetek.*
3. Kosztów procesu w kwocie ……………………… zł.
4. Inne ……………………………………………………… w kwocie ………………... zł.

Egzekucję należy skierować do wszystkich dopuszczalnych sposobów. Jednocześnie wskazuję
majątek dłużnika i wnoszę o jego zajęcie:
………………………………………………………………………………………………………….
……………………..……………………………………………………………………………………
(w przypadku braku wiedzy na temat majątku dłużnika powyższe pola należy wykreślić)
Wnoszę o przekazywanie wyegzekwowanych kwot przelewem na rachunek bankowy w
banku ………………………………………………………………….
Numer rachunku bankowego:
__-____-____-____-____-____-____

Oświadczam, że dokonuję wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
Gdańsku Michała Opalskiego do prowadzenia egzekucji zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 22
marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771).
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 wierzyciela(ki)
* - niepotrzebne skreślić

