…....…................dnia …...……………………
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Łodzi - Widzewa w Łodzi
Tomasz Szeidl
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 55 lok. 8
90-307 Łódź

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI (KMP)
Przedstawiciel ustawowy…………………………………………………..… tel........................................
PESEL ......................................................................................... Nr Dow. Osob................................................
Zamieszkały/siedziba (adres, kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr mieszkania ) ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Nr rachunku bankowego…….......………………………………………………………………………………
Działający w imieniu alimentowanych (wierzycieli) :
................................................................................................................ ur...........................................................
................................................................................................................ ur...........................................................

Dłużnik................................................................................................................................................................
urodzony ……………………………….………………… syn/córka………….…………………….
PESEL…………………………….NIP………………………………. REGON………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………..

Przedkładam tytuł wykonawczy.........................................................................................................
w………………………………………z dnia…………………………….. syg. Akt...........................
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania alimentów :

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Widzewa w Łodzi Komornik Tomasz Szeidl
90-307 Łódź , Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 55 lok. 8
www.komornikwidzew.pl
e-mail: lodz.szeidl@komornik.pl
tel. 609 335 045
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski 89 1050 1461 1000 0092 5258 5048

• alimentów zaległych od .................................... do ..................................w sumie............................zł.
• bieżących alimentów od ........................................ do ....................................... zł miesięcznie wraz z
zasądzonymi odsetkami : jak w wyroku ** /od .............................................do dnia zapłaty**/ bez odsetek**

• koszty procesu ...................................................... zł.
• inne koszty ............................................................................. zł.
Egzekucję proszę prowadzić według następujących sposobów :
*jeżeli wierzyciel nie posiada wiedzy w tym zakresie należy wpisać „ wg. ustaleń komornika”
•

z wynagrodzenia za pracę w.......................................................................................................

•

wierzytelności dłużnika w..........................................................................................................

•

z rachunków bankowych …….................................………………………………....……….

•

z innych praw majątkowych.......................................................................................................

Informacje o dłużniku ** -

jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „nie wiem”

o Posiada samochód (marka, nr rej.).…………………………………………….………………......
o Posiada wartościowe ruchomości …………………………………………………………….
o Prowadzi działalność gospodarczą ............................................................................................
o Jest właścicielem domu, mieszkania, nieruchomości (adres, nr księgi wieczystej) ……………………....

…………………………………………………………………………………………………………
o Posiada udziały w spółkach ……………………………………………………………...........

Oświadczam, że zostałem pouczony 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 mnie pozostaną w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia.
….................……..……………………………………………..

(podpis wierzyciela/pełnomocnika wierzyciela)

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Widzewa w Łodzi Komornik Tomasz Szeidl
90-307 Łódź , Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 55 lok. 8
www.komornikwidzew.pl
e-mail: lodz.szeidl@komornik.pl
tel. 609 335 045
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski 89 1050 1461 1000 0092 5258 5048

OŚWIADCZENIE O WYBORZE KOMORNIKA * podpisać w wypadku wyboru komornika spoza rewiru
Oświadczam, że w oparciu o art. 8 ust.6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dokonuję wyboru Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi Tomasza Szeidl do prowadzenia postępowania egzekucyjnego na
podstawie powyższego wniosku egzekucyjnego.
Zgodnie z art. 8 ust.5 ww. ustawy wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucję z nieruchomości stosuje się
odpowiednio.
......................................................................................
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