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

    (miejscowość, data) 
 

Komornik Sądowy  
przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie 
Paweł Osuch 
Kancelaria Komornicza nr II w Pleszewie 
ul. Zamkowa 1/3 (IIp) 
63-300 Pleszew  
 

 
WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO (KMP) 

(wniosek należy wypełnić drukowanymi literami) 
 

 
Wierzyciel ............................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
 

zamieszkały …......................................................................................................................................................................... 
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr lokalu) 

 
tel.: ....................................................................,  e-mail: ......................................................PESEL ................................... 

 
nr konta .................................................................................................................................................................................... 
 
Dłużnik .................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
 

urodzony ......................................... w ......................................... imiona rodziców ................................................................ 
                                      (data)                                                   (miejsce) 

 
zamieszkały …...................................................................................................................................................................... 

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr lokalu) 
 

Legitymujący się dowodem osobistym: seria …....................numer ............................................................................. 
 
PESEL dłużnika .................................... REGON dłużnika ...........................NIP dłużnika ............................................. 
 
Przedkładam wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie Sądu ................................................................................................ 
  (właściwe podkreślić)        (nazwa sądu) 
 
w ..................................................... z dnia ......................................... sygnatura akt ........................................................... 

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania: 

1. alimentów zaległych za czas: 

 od ….......................................do....................................................  po …................................zł  miesięcznie,  

na łączną w kwotę: wg wyliczeń 

2. alimentów bieżących od dnia ….............................................  po …................................zł miesięcznie, 

    wraz z odsetkami liczonymi od dnia................................... do dnia zapłaty      

4. inne : …............................................................................................................................................................................. 

5. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji. 
 
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z: 

1. Wynagrodzenia za pracę: ………………………….....................…………………………………………………….... 
(nazwa i adres zakładu pracy) 

2. Kont bankowych dłużnika: …………………………...................………………………………….………………...… 
(nazwy banków, numery rachunków) 

3. Wierzytelności dłużnika: …………………………..............……………………………………………………….....… 
(podać jakie, wskazać imię i nazwisko bądź nazwę trzeciodłużnika oraz adres) 



 
4. Ruchomości dłużnika: ……………………......................………………………………………………………………. 

(wymienić ruchomości, wskazać gdzie się znajdują) 
5. Nieruchomości: ………………………...................…………………………………………………………………..…. 

(wymienić nieruchomości, wskazać ich położenie - adres, nr KW) 
 

 
Jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać: wg ustaleń Komornika 

 
 

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 kpc o obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie miejsca swojego 
zamieszkania i wiem, że w razie zaniechania tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem 
doręczenia. 

 
Zgodnie 10 ustawy o komornikach sądowych  w związku z art 1081 kpc wybieram do prowadzenia sprawy Komornika Sądowego 

przy Sądzie Rejonowym  w Pleszewie Pawła Osucha. 
 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o przypadku 
otrzymania bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia.  

 
 
 
 

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


