
........................................... dnia .............................. 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Częstochowa 

Arkadiusz Kiljan 
Kancelaria Komornicza w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 17/2 

Przedstawiciel ustawowy: 

  ...................................................................................................................................... 

  zamieszkały(a).............................................................................................................. 

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

  alimenty po: .................................... zł./m-c   tel.: ........................................................ 

 

działając w imieniu alimentowanych (małoletnich): 
 

1) ............................................................................       2) .................................................................................. 

    data urodzenia:.................................................         data urodzenia: ........................................................ 

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

    alimenty po: .............................zł./m-c           alimenty po: ............................................ zł./m-c 

 

3) ............................................................................       4) .................................................................................. 

    data urodzenia:…................................................      data urodzenia: ..................................................... 

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

    alimenty po: ........................................... zł./m-c      alimenty po: ............................................. zł./m-c 

 

Dłużnik : ..................................................................................................................................... 

  zamieszkały(a).......................................................................................................................... 

  Data i miejsce urodzenia  ............................................................................................ 

  Imiona rodziców ......................................................................................................... 

  PESEL: ........................................................... NIP..................................................... 

 

WNIOSEK O EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW W PODWYŻSZONEJ* / OBNIŻONEJ* WYSOKOŚCI 

 

Przedkładam wyrok / protokół ugody / postanowienie Sądu *) .......................................w ….…...................... 

z dnia ..................... sygn. .......................... opatrzony klauzulą wykonalności i wnoszę o egzekucję 

alimentów w podwyższonej* / obniżonej* wysokości zgodnie z w/w tytułem wykonawczym w celu 

wyegzekwowania niżej wymienionych należności: 

1. alimentów zaległych od dnia  ...................... do dnia ......................... :      razem:  …….....................zł. 

2. alimenty bieżące od dnia ....................... w miesięcznej kwocie po:                           .......................... zł. 

    wraz z zasądzonymi odsetkami: jak w wyroku / od …………… do dnia zapłaty / bez odsetek *) 

3. kosztów postępowania:                                                                                               ............................ zł. 

4. inne należności...............................................                                                              ............................ zł. 

Egzekucję proszę prowadzić według następujących sposobów: z ruchomości, z innych wierzytelności, 

z rachunków bankowych, z wynagrodzenia za pracę, a zwłaszcza proszę skierować ją do:  

- wynagrodzenia za pracę (emerytury/renty), które pobiera w ................................................................**) 

-  ruchomości dłużnika,     …………………….........................................................................................**) 

- rachunku bankowego dłużnika  ……………………………………………………………………..**)  

– innych wierzytelności dłużnika przypadających od........... ………………………………………….**)  

**) – jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „wg ustaleń komornika” 



 

Informacje o dłużniku ***): 

1. Posiada samochód: ……….................. marka …………………………. nr rejestracyjny …………… 

2. Posiada wartościowe ruchomości:      …………………………………………………………………. 

3. Prowadzi działalność gospodarczą:    …………………………………………………………………. 

4. Jest właścicielem działku budowlanej, domu, garażu, mieszkania itp.:         …………………………. 

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

5. Posiada udziału w spółkach, spółdzielniach itp.: ……………………………………………………… 

6. Inne:……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Wyegzekwowane należności proszę przekazać przelewem bankowym / przekazem pocztowym: 
 

Bank ............................................................................................................................................................. 

konto numer ...................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam,  że zostałem(am) pouczony(a) 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 mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem 

doręczenia. 

 

Zobowiązuję się do powiadomienia komornika o wpłatach, które dłużnik dokona dobrowolnie 

na mój adres po dniu dzisiejszym. 

 

 ................................................ 

/ czytelny podpis wierzyciela / 
 

 

 

 

 

Załącznik : 

-  w/w  tytuł  wykonawczy  (oryginał) 

 

*) – niepotrzebne skreślić 

 


