
 

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu 

Przemysław Różański 

ul. Juliusza Słowackiego 85/2 

26-604 Radom 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 

 

Wierzyciel (alimentowany): 

1) ................................................................................. data ur. ......./......../............r. 

PESEL:..................................... 

2) ................................................................................. data ur. ......./......../............r.  

PESEL:..................................... 

3) ................................................................................. data ur. ......./......../............r. 

PESEL:..................................... 

4) ................................................................................. data ur. ......./......../............r.  

PESEL:..................................... 

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać należności uzyskane 

w toku postępowania egzekucyjnego: 

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

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES PEŁNOMOCNIKA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu kontaktowego: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

DŁUŻNIK 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRES 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DANE DŁUŻNIKA 

(NALEŻY WSKAZAĆ DANE DŁUŻNIKA, KTÓRE SĄ ZNANE WIERZYCIELOWI – 

POZOSTAŁE POLA POZOSTAWIĆ PUSTE) 

 

PESEL……………………………………………………………… 

 

NIP………………………………………………………………… 

 

REGON………………………………………………………………… 

 

DATA URODZENIA………………………………………………………………… 

 

Numer dowodu osobistego…………………………….. 

 

Imiona rodziców…………………………………………….. 

 

Przedkładając tytuł wykonawczy, który stanowi (np. wyrok, nakaz zapłaty): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

z dnia…………………………………………………………………………………………... 

o sygnaturze akt………………………………………………………………………… 

wydany przez Sąd…………………………………………………… w ………………………………………………………… 

data klauzuli wykonalności………………………………………………. 

 

Wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi i 

wyegzekwowanie na rzecz wierzyciela następujących należności wynikających z 

załączonego tytułu wykonawczego wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego. 

1. Alimentów bieżących od miesiąca ............................. r..  w łącznej kwocie 

............................ zł miesięcznie płatnych do  .......... dnia każdego miesiąca, z odsetkami 

zgodnie z tytułem wykonawczym w razie zwłoki w płatności którejkolwiek  z rat. 



2. Alimentów zaległych poczynając za okres od dnia  .............................. do dnia 

.............................. w łącznej kwocie ..............................................zł wraz z odsetkami 

zgodnie z tytułem wykonawczym (należy wskazać sposób wyliczenia zaległości w 

końcowej części wniosku).   

Wnoszę również o ustalenie czy przysługują wierzycielowi koszty zastępstwa 

prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. W przypadku ustalenia tych kosztów – 

wnoszę o ich wyegzekwowanie. 

 

 

Wnoszę o skierowanie egzekucji do ustalonych przez komornika składników 

majątku dłużnika. 

 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z nieruchomości: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Należy wskazać nieruchomości wraz z podaniem numeru księgi wieczystej oraz miejsca 

ich położenia – wypełnić wyłącznie w przypadku woli wierzyciela prowadzenia egzekucji z 

nieruchomości dłużnika) 

 

Dokonuję wyboru w/w komornika sądowego na podstawie art. 10 ustawy o komornikach 

sądowych 

 

Czytelny podpis 

 

Oświadczam, iż (NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ): 

• dłużnik nie dokonał dotąd żadnej wpłaty należności wynikającej z przedłożonego 

tytułu wykonawczego  

 

• dłużnik dokonał spłacił część należności wynikającej z przedłożonego tytułu 

wykonawczego (należy w tym przypadku wskazać kwoty i daty spłat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis 

Załączniki: 

- Oryginał tytułu wykonawczego 

 


