
Sygnatura: Km.......     .........................../................ 
       Adresat: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
       w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga
       ul.Armii Krajowej 2  96-200 Rawa Mazowiecka

     

WYKAZ MAJĄTKU DŁUŻNIKA 

Ja,.............................................................. zamieszkały/a:...........................................................................................

PESEL:................................................ oświadczam w trybie art. 801 kpc,  iż na mój stan majątkowy składają się:
I. Ruchomości
-samochody (typ, rocznik, data produkcji, wartość szacunkowa)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
-maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
-inne ruchomości (rodzaj, wartość szacunkowa)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
II. Nieruchomości
-dom(położenie, nr KW, wielkość w m kw)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
-lokal mieszkalny (położenie, nr KW, wielkość w m kw)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
-działki, nieruchomości gruntowe (położenie, nr KW, wielkość w m kw)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
III. Źródła dochodów (nazwa oraz adres pracodawcy , osiągany dochód miesięczny)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
IV. Rachunki bankowe (numer rachunku bankowego, adres i nazwa banku)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
V. Wierzytelności i inne prawa majątkowe (ze wskazaniem ich wartości):
1. Wierzytelności z umów o pracę i zlecenia (należy wskazać czy dłużnik jest zdolny do pracy, a jeżeli tak to czy
pracuje, na jakim stanowisku, gdzie jest zatrudniony, ile wynosi miesięczne wynagrodzenie, czy jest wypłacane na
bieżąco, w jaki sposób następuje wypłata, czy dłużnikowi należą się  inne świadczenia pieniężne z tytułu zatrudnienia
oprócz wynagrodzenia; W razie braku zatrudnienia należy wskazać jakie są tego przyczyny i czy jest zarejestrowany 
jako bezrobotny):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. Wierzytelności z rent, emerytur i inne świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego oraz z opieki
społecznej (należy wskazać czy dłużnik pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego lub korzysta ze świadczeń 
z opieki społecznej, wysokość świadczenia, okres pobierania, nazwa i adres siedziby świadczeniodawcy):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. Wierzytelności z papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, losów loteryjnych:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. Udziały w spółkach cywilnych i handlowych:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



5. Wierzytelności z tytułu praw autorskich i wynalazczych:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
6. Inne prawa majątkowe:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
VI . Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
VI. Inne oświadczenia i wnioski
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

VII. Aktualny adres pobytu:.........................................................................................................................................

VIII. Deklaracja miesięcznej spłaty ratalnej: od dnia .......................................... w kwotach po ................................zł.
Przyrzeczenie dłużnika w trybie art. 913 § 1 k.p.c:

Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony
przez mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny. 

......................................     ..................................................
     (miejscowość)                                       (data oraz czytelny podpis dłużnika )

Pouczenie:
 Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postepowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności  do lat 3 (art. 233 k.k.).
 Zgodnie z Art. 801 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego:
§ 1 Dłużnik składa komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykaz majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i
zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu
majątku, komornik uprzedza niniejszym dłużnika o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że
w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. 
§ 2. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i
zupełności albo nie udzieli odpowiedzi na zadane mu pytanie, komornik może ukarać go grzywną. § 3. Jeżeli dłużnik mimo
ukarania go grzywną nie złożył wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności, komornik właściwości
ogólnej dłużnika na wniosek wierzyciela zwróci się do sądu o nakazanie przymusowego doprowadzenia dłużnika celem złożenia
wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności. 
§ 3. Jeżeli dłużnik mimo ukarania go grzywną nie złożył wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności,
komornik właściwości ogólnej dłużnika na wniosek wierzyciela zwróci się do sądu o nakazanie przymusowego doprowadzenia
dłużnika celem złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności. 
 Zgodnie z Art. 801 2 Kodeksu Postepowania Cywilnego:
Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt
1 nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Poszukiwaniem majątku nie jest
realizacja wniosków wierzyciela o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do podmiotów wymienionych w art. 761 § 11
pkt 1–6 KPC
 Zgodnie z art. 913 par. 3 Kodeksu Postepowania Cywilnego  komornik poucza dłużnika występującego w sprawie bez
adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej o treści art.  55 pkt 3
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398
i 650): "Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia
majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym"; należy zauważyć, że w/w przepis
został uchylony Ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaa
(Dz. U. z 2018 poz. 398).


