
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie 
Daniel Czosnyka Kancelaria Komornicza nr XI w Tarnowie 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY O ALIMENTY 

Data………………………. 

Przedstawiciel ustawowy wierzyciela/li 

Imię i nazwisko; ……………..……………………………………………………………………....... 

Adres; ……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………................................................................................... 

nr rach.bank............................................................................................................................................ 

telefon……………………………….……………..email……………………………………………... 

 

Wierzyciel/le (dzieci) 
 

1.Imię i nazwisko; ……………..………………………………………………………………………………….. 

PESEL ………………………………………………. data urodzenia………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………alimenty po …………………………zł 

 

2.Imię i nazwisko; ……………..…………………………………………………………………………………. 

PESEL ………………………………………………. data urodzenia………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………alimenty po …………………………zł 

 

3.Imię i nazwisko; ……………..…………………………………………………………………………………. 

PESEL ………………………………………………. data urodzenia………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………alimenty po …………………………zł 

  

 

 

Dłużnik 

Imię i nazwisko; :……………………………………………………………….................................... 

Adres; ………..……………………………………………………………………………….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Dane identyfikacyjne dłużnika jak: PESEL...................................., data urodzenia..........................., imiona 

 

rodziców.................................................., NIP……………. 

 

Załączając tytuł wykonawczy w postaci Wyroku/Protokołu Ugody/Postanowienia* 

Sądu……………………………………………………………………………………………. 

sygnatura …………………………. ……z dnia……………………………………………. 
*niepotrzebne skreślić 
 

Wnoszę o wyegzekwowanie zasądzonych alimentów: 

 

Rata bieżąca łącznie w wysokości po ………………………...zł miesięcznie wraz z odsetkami 

ustawowymi naliczanymi od dnia …………………………………………do dnia zapłaty. 

 

Raty zaległe: 

Należy wskazać każdy miesiąc z osobna i wysokość kwoty, z którą dłużnik zalega za dany miesiąc. 

miesiąc …………………….wysokość zaległości ……………………...wraz z odsetkami 

miesiąc …………………….wysokość zaległości ……………………...wraz z odsetkami 

miesiąc …………………….wysokość zaległości ……………………...wraz z odsetkami 

miesiąc …………………….wysokość zaległości ……………………...wraz z odsetkami 

naliczanymi do dnia zapłaty. 

 



Egzekucję proszę skierować do: 

(Należy wskazać sposób egzekucji poprzez zakreślenie odpowiedniego punktu  

i wskazanie nazwy oraz adresu trzeciodłużnika jeżeli jest on wierzycielowi znany.) 
1. Wynagrodzenia za pracę dłużnika…………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………........... 

2. Świadczeń emerytalno-rentowych dłużnika……………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....................... 

3. Rachunku bankowego dłużnika…………………..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................ 

4. Innych wierzytelności dłużnika………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....................... 

5. Ruchomości dłużnika…………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………........................... 

6. Nieruchomości dłużnika  położonej w miejscowości ……………………………................... 

Oznaczonej numerem księgi wieczystej……………………………………………................. 

 

Wyegzekwowane należności proszę przekazać: 

a) Przelewem na mój rachunek bankowy w banku ………………………………… numer 

rachunku………………………………………………………………............................ 

 

b) Przekazem pocztowym na adres……………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………….......……

…………………………………………………………………………….............. 

 

W przypadku otrzymania jakichkolwiek wpłat na poczet egzekwowanej należności 

bezpośrednio od dłużnika wierzyciel ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o 

powyższym komornika podając otrzymaną kwotę oraz datę wpłaty. 

                                                                                 

 

                                                                                   ……………………………………………….. 

 

 Podpis przedstawiciela ustawowego wierzyciela/li 

 

 Oświadczam, iż dokonuję wyboru komornika w trybie art. 10 ustawy o komornikach 

sądowych i egzekucji. 

 

 

 

   

……………………………………………….. 

 

 Podpis przedstawiciela ustawowego wierzyciela/li 


