
                                                                           Komornik Sądowy  

   W Z Ó R                                     przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich 

        Piotr Witos 

                                                                            

         Ząbkowice Śl.  dnia ......01.08.2013r............. 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 
  

Wierzyciel(ka)/przedstawiciel ustawowy*........Janina Nowacka............................................................ 
                                                                       (imię i nazwisko) 

 

tel......(074)8157202............... e-mail ......janina.nowacka@wp.pl............................................................ 
   
Nr PESEL (wierzyciela).....68091217914........................ Nr  NIP (wierzyciela)...... 887-115-23-37............... 

zamieszkały(a)   .......... 57-200 Ząbkowice Śl., os. XX- lecia 43/12 ...................................................... 
  (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)   

działający(a) w imieniu alimentowanych: 

.............Radosława Nowackiego.............................  ur. .01-12-1993...... nr Pesel ..93120116153....... 

.............Dawida Nowackiego..................................  ur. .01-12-1994...... nr Pesel ..94120176193....... 

.............Krzysztofa Nowackiego..............................  ur. .01-12-1995...... nr Pesel ..95120196394....... 

.............Agnieszki Nowackiej..................................  ur. .01-12-1998...... nr Pesel ..98120186312....... 
 

Dłużnik(czka)    ..........Stefan Nowacki…………….........tel...643762900................................................ 
                                                            ( imię i nazwisko ) 

urodzony(a)     ..13-09-1972 w Lesznie...............  syn(córka) ......Zbigniewa i Patrycji.............................. 
 (data i miejsce)                                                                       (imię ojca i matki dłużnika) 

zamieszkały(a) .........57-250 Złoty Stok, Wojska Polskiego 9/32  ….......................................................... 
       (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) 

przebywający(a)  ..........w Zakładzie Karnym w Kłodzku ........................................................................... 
                                                                    (miejscowość, ulica, nr domu i u kogo, adres zakładu karnego)  

Nr PESEL ..72091397141...  Nr NIP ... 887-135-28-57... , Nr Dow.Osob…………...AAG080200 ..... 

 

Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie, nakaz, ugodę Sądu* ...Rejonowego.. w .Ząbkowicach Śl. 

. z dnia ..23 listopada 2004 r. ...sygnatura akt  ..III RC 123/04....i wnoszę o wszczęcie egzekucji 

przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania: 
   

1. alimentów zaległych za czas od ...01-01-2007r........do..31-05-2007r........w sumie ..4.000,00..........zł                     

2. bieżących alimentów od ......01-06-2007r...................... po ...800,00............... zł miesięcznie 

3. z zasądzonymi odsetkami od ...01-01-2007r................. do dnia zapłaty według wyliczeń komornika 

4. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji 

 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z następujących składników majątkowych dłużnika: 

- z ruchomości: …znajdujących się w miejscu zamieszkania dłużnika tj. samochodu marki Mercedes o  
                                                                             (wymienić ruchomości i miejsce ich znajdowania się ) 

nr rej. DWX 3241,  jak również innych ujawnionych w toku prowadzonej egzekucji… 

- z wynagrodzenia, świadczenia emerytalnego/rentowego, zasiłku*...uzyskiwanego przez ww. w 

Legrand Fael z siedzibą Z-ce Śl. ul Waryńskiego 13................................................................................... 
(wymienić nazwę zakładu pracy dłużnika, zakładu lub urzędu wypłacającego świadczenie, zasiłek) 

- z rachunku bankowego dłużnika nr  ...7230000555555555555555..w banku ..BZWBK SA O/ Z-ce Śl. 
                                                                                            (wpisać nr  rachunku i nazwę banku) 

- wierzytelności dłużnika ..należnych mu od Urzędu Skarbowego Z-ce Śl. z tytułu nadpłaty podatku 

dochodowego, od Janiny Nowak zam. w Złotym Stoku z tytułu umowy dzierżawy lokalu..................... 
                                                   (wymienić  nazwę i adres trzeciodłużnika i tytuł wierzytelności) 

- nieruchomości dłużnika położonej w… Złotym Stoku………. dla której Wydział Ksiąg Wieczystych    

  Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą nr KW…71234………… 
                                                                         (wskazać miejsce położenia nieruchomości i nr księgi wieczystej) 
 
 



 

 

 

W przypadku otrzymania alimentów od dłużnika po złożeniu wniosku egzekucyjnego 

niezwłocznie zawiadomię o tym komornika 
 
Wyegzekwowane należności należy przelać na mój rachunek bankowy, który niżej podaję:  

..78 1020 3040 4567 5677 9812 5900.........................................................       
                                                                                                                            …………………………. 
                                                                                                                            (podpis wierzyciela)  
* - podkreślić właściwe  

 


