dnia _________________
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Robert Sienkiewicz
ul. Niepodległości 52
05-600 Grójec

WNIOSEK EGZEKUCYJNY (Kmp)
Wierzyciel(ka) / Przedstawiciel(ka) ustawowy(a): _____________________________________
(nazwisko i imię)

Nr PESEL: ______________ Nr dow.Osob: _______________ tel. wierzyciela________________
zamieszkały(a) ________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

adres do doręczeń _____________________________________________

(wskazać w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania)

działający(a) w imieniu alimentowanych (wierzycieli):
_______________________________________________ PESEL: _______________________
_______________________________________________ PESEL: _______________________
_______________________________________________ PESEL: _______________________
(imię i nazwisko)

Dłużnik(czka) _________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

urodzony(a) ___________________ imiona rodziców____________________________
(data i miejsce)

Nr PESEL ______________ Nr NIP ________________ , Nr Dow.Osob.________________
zamieszkały(a) __________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

adres zameldowania _____________________________________________________________
(wskazać w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania)

Przedkładam wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu ____________________________
w _________________ z dnia _______________ sygnatura akt ____________________
Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. alimentów zaległych za czas od dnia___________ do _________ __ w sumie __________ zł
2. bieżących alimentów od dnia ____________ po _____________ zł miesięczniewraz z
zasądzonymi odsetkami: jak w wyroku od ____________ do dnia zapłaty / bez odsetek
3. kosztów procesu _________________ zł
4. inne należności ______________________________________ w kwocie _________________zł
(podać rodzaj należności)

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:
- ruchomości dłużnika tj. ________________________________
(wymienić ruchomości)

____________________________________________________________________________________
- wynagrodzenia za pracę pobieranego ___________________________
_______
(nazwa i adres pracodawcy)

___________________________________________________________________________________

- konta bankowego dłużnika nr______________________________________
w banku:___________________________
- wierzytelności dłużnika: __________________________________________________________
(od kogo i z jakiego tytułu się należą)

______________________________________________________________________________
innych praw majątkowych __________________________________________________________
nieruchomości dłużnika ____________________________________________________________
(dokładny adres nieruchomości i numer księgi wieczystej)

Wyegzekwowane kwoty proszę przekazywać:
_______________________________________________________________________________
( numer rachunku bankowego lub dokładny adres w przypadku przekazu pocztowego)

inne: ___________________________________________________________________________
Stosownie do art. 136. § 1.w zw. z art. 13§2 kpc Strony postępowania mają obowiązek zawiadamiać
komornika o każdej zmianie swego zamieszkania.
W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem
doręczenia.
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania komornika o każdej bezpośrednio dokonanej przez
dłużnika wpłacie.
______________________
(podpis wierzyciela)

W dalszej korespondencji i przy kontakcie z pracownikami kancelarii komorniczej należ się powołać na sygnaturę akt KM...
W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego ( np. wyrok,
postanowienie sądu z klauzulą wykonalności) w kancelarii komornika, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu
egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub
rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp., co ułatwi i przyspieszy prowadzenie egzekucji. We
wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione- wskazać dokładnie kwoty do
wyegzekwowania. Stosownie do art. 799. § 1. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu
dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.

