Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Łodzi Śródmieścia w Łodzi Konrad ZDZIEBŁOWSKI 
WNIOSEK EGZEKUCYJNY
JA
*Przedstawiciel ustawowy 	
(nazwisko i imię – Matka/Ojciec dziecka uprawnionego do alimentów)
telefon: ..................... email - (poczta elektroniczna) 	
wnoszę o przekazywanie mi wszelkich pism w postępowaniu na drodze elektronicznej
numer rachunku bankowego 	
zamieszkały(a) 	
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Nr PESEL ................................., Nr NIP .................................. , Nr Dow.Osob. 	
działający(a) w imieniu alimentowanych (wierzycieli - dzieci):
** ............................................... ur. ......................... Pesel 	
................................................... ur. ......................... Pesel 	
................................................... ur. ......................... Pesel 	
(*)Reprezentowany przez 	
(nazwisko i imię, status [Adwokat/Radca Prawny] – pełnomocnictwo z klauzuli lub osobny dokument)
telefon: ..................... email - (poczta elektroniczna) 	
wnoszę o przekazywanie mi wszelkich pism w postępowaniu na drodze elektronicznej
numer rachunku bankowego 	
(do odbioru kwot wyegzekwowanych poza kosztami procesu i zastępstwa w egzekucji potrzebne pełnomocnictwo szczególne)
Adres korespondencyjny/Kancelaria 	
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Przeciwko ***Dłużnik(czka) 
	
urodzony(a) ............................................. syn(córka) 	
zamieszkały(a) 	
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
zameldowany(a) 	
inne adresy dłużnika(czki) 	
Nr PESEL ................................, Nr NIP ................................. , Nr Dow.Osob. 	
**** Załączam nakaz, wyrok, protokół, postanowienie Sądu Rej./Okręg. 	
…………..w/dla ....................... z dnia ................. za sygnaturą akt 	
*****wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. alimentów zaległych od dnia ...................... z %, w kwocie miesięcznie 	 zł
2. alimentów bieżących od dnia ....................... z %, w kwocie miesięcznie 	 zł
3. kosztów procesu .............. zł, zastępstwa w procesie ............ zł, klauzuli 	 zł
4. 	
5. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji
lub
wszystkich należności i odsetek jak w tytule wykonawczym
W tym czasie dłużnik dokonał wpłat bezpośrednich do moich rąk:
kwota ......................................................... data 	
kwota ......................................................... data 	
kwota ......................................................... data 	!!
******Wnoszę o wszczęcie egzekucji z całego majątku Dłużnika tj. z ruchomości, wierzytelności, należności za pracę, emerytur, rent, rachunków bankowych, innych praw majątkowych, nieruchomości dłużnika.
*******Szczególnie: samochód (marka): ................., inne wartościowe ruchomości: ...................., prowadzi działalność gospodarczą: ......................, rachunek bankowy ......................................., posiada udziały w spółkach, spółdzielniach itp.: ......................, jest właścicielem działki budowlanej, domu, garażu, mieszkania (także spółdzielczego)  itp.: 	
	
 (wymienić-wskazać ruchomości, wynagrodzenia, rachunki bankowe, nieruchomości)
znajdujące się w 	
	
(wskazać adres, numer księgi wieczystej - przy nieruchomości)
oraz innych składników majątku dłużnika: 	
	
Na temat majątku dłużnika jest mi oprócz powyższego wiadomo również: 	
	
	

Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art.10 ustawy  o komornikach sądowych
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/przedstawiciela)
inne pomocne informacje w egzekucji:


