
         Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jakub Gołębiewski  

al. Armii Krajowej 7-8, 82-300 Elbląg  

NIP: 578-273-11-91    REGON 367259015   tel/fax (55) 230-49-43 

Rachunek bankowy: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 85 1600 1462 1834 4103 1000 0001    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           

         Elbląg, dnia ….......………….. r. 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY   

W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI ALIMENTACYJNYCH   

 

Wierzyciel/ Przedstawiciel ustawowy:  

 

Imię i Nazwisko: __________________________________________________________________ 

 

PESEL _________________ Dowód osobisty  ____________________ Tel. __________________ 

 

                                                                                                                                                    

Zamieszkały _____________________________________________________________________ 

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

Rachunek bankowy nr _____________________________________________________________ 

 

działający w imieniu alimentowanych:  

 

______________________________ ur. _____________PESEL: ___________________________ 

 

______________________________ ur. _____________PESEL: ___________________________ 

 

______________________________ ur. _____________ PESEL: __________________________ 

 

Dłużnik:  

 

Imię i Nazwisko __________________________________________________________________ 

                                                                                                           

 

Data ur.  _________________________ imiona rodziców _________________________________ 

                                                    

                                                              

zamieszkały _____________________________________________________________________ 

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

Nr PESEL _____________________ Dowód osobisty ____________________________________ 

 

 

Przedkładając: Wyrok/ Postanowienie/ Ugodę Sądu _____________________ w______________  

 

z dnia ___________________ sygnatura akt ________________ 

 

wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko w/w dłużnikowi w celu wyegzekwowania: 

 

1. alimentów zaległych za okres *  od ____________________ do * ________________________ 

 



po _______________ zł, w sumie ____________________________ zł.  

2. bieżących alimentów od *    _____________________ po * _____________ zł miesięcznie 

 

3. z zasądzonymi odsetkami od * _____________________ do dnia zapłaty * */ bez odsetek * * 
 
*     proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawiać pustych miejsc.  

**   niepotrzebne skreślić  
 

Wnoszę o skierowanie egzekucji do: * 

 

- Wynagrodzenia/emerytury/renty: ___________________________________________________ 

 

- Ruchomości znajdujących się w : ___________________________________________________ 

 

- Rachunku bankowego w banku: ____________________________________________________ 

 

- Wierzytelności __________________________________________________________________ 

 

- Nieruchomości położonej w __________________nr KW ________________________________ 

 
* jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać: „w/g ustaleń komornika” 
 

Informacja o dłużniku: **  

 

1. posiada ruchomości ……………………………………………………………. 

 

2. prowadzi działalność gospodarczą …………………………………………………………... 

 

3. jest właścicielem działki budowlanej, domu, mieszkania ……………………………………. 

 

4. posiada udziały w spółkach, spółdzielniach ………………………………………………….. 

 

5. inne ………………………………………………………………………………………….. 

 
 ** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „nie wiem”   
 
Oświadczam, że zostałem (am) pouczony (a) zgodnie z art. 136 KPC 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. 
 
Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania komornika w przypadku otrzymania bezpośrednio od dłużnika 
jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia (pisemna informacja o wysokości wpłat i dokładnych datach ich otrzymania). 
 
Oświadczam, że wyboru  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jakuba Łukasza Gołębiewskiego dokonałem/am 
na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.). 
          

         

        ………………………………. 

                czytelny podpis  

          

 

 


