
UWAGA!
Poniższy formularz należy wypełnić i dostarczyć do kancelarii komornika

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

                                                                                                                                                                                     Data i miejscowość

sygn. akt .... Km …...........................                                                                            

WYKAZ MAJĄTKU  DŁUŻNIKA
w trybie art. 8011 KPC

             
Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) …........................................................................................…………., 
identyfikujący/a się następującymi danymi: imiona rodziców.........................................................…………..,
data urodzenia …...../.........../............r., miejsce urodzenia ..............................................................…………..,

PESEL …......................................, numer i seria dowodu osobistego …........................................…………..,
zameldowany/a (adres, kod pocztowy, miejscowość) …...........................................................

….......................................................................................................................................................…………..,
zamieszkały/a w …...........................................................................................................................…………...,

nr telefonu*......................................................, e-mail*.....................................................................................,

zgodnie z dyspozycją zawartą w artykule 8011  kodeksu postępowania cywilnego oświadczam, że:

a) obecnie jestem zatrudniony/a  (wskazać nazwę, adres zakładu pracy, podstawę zatrudnienia) 

….........................................................................................................................................................………….
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................…………………..,
b) otrzymuję świadczenie z ZUS / KRUS/ MSWiA (wskazać odpowiednią jednostkę wypłacającą

świadczenie oraz podać numer świadczenia)

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

…...................................................................................................................................................……..………,

c) prowadzę działalność gospodarczą (wskazać nazwę firmy, siedzibę, rachunek bankowy, wysokość

dochodu, właściwy Urząd Skarbowy, wierzytelności)

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

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

..............................................................................................................................................…………………...,

posiadam / nie posiadam nadpłatę podatku VAT

d) posiadam następujące ruchomości (wskazać posiadany pojazd mechaniczny – z uwzględnieniem marki,

modelu, roku produkcji, wartości; inne ruchomości, np. wyposażenie lokalu)
….....................................................................................................................................................…………….
.……………….....................................................................................................................................................
.......….......................................................................................................................................................………
...….......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................………………....



e) posiadam nieruchomości (wskazać grunty, lokale, budynki wraz ze wskazaniem numeru księgi

wieczystej)
…..........................................................................................................................................................................

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

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

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

f) posiadam rachunki bankowe / lokaty / papiery wartościowe / nadpłatę podatku dochodowego /

oszczędności (wskazać właściwe, w jakiej formie, gdzie się znajdują – np. nazwa banku)

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

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

...............................................................................................................................................…………………...
g) posiadam wierzytelności (akcje, udziały, obligacje, prawa majątkowe- wskazać należności przysługujące

Panu/ Pani od osób trzecich)

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

….......................................................................................................................................................…………..,

h) inne oświadczenia (w tym oświadczenia w trybie art. 827 kpc)

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

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

…........................................................................................................................................................………….,

i) oświadczenie o sposobie i terminie spłaty zadłużenia

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

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

Oświadczenie w trybie art. 8011 kpc:
Oświadczam, że powyższy wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny i jestem świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** na kontakt ze strony kancelarii komornika za pośrednictwem
telefonu lub e-maila.

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

                                                                                                                       podpis dłużnika

* Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail nie jest obowiązkowe. Ułatwia jednak kontakt i ogranicza ponoszone przez dłużnika koszty.
** Niepotrzebne skreślić.
POUCZENIE:
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 go o
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić
komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. 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. 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. Jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez komornika niebędącego komornikiem właściwości ogólnej
dłużnika, złożenie przez wierzyciela wniosku, o którym mowa w § 3, uważa się za żądanie przekazania sprawy komornikowi właściwości ogólnej.
Wierzyciel może we wniosku wskazać komornika, któremu ma zostać przekazana sprawa. W przypadku braku wskazania przez wierzyciela
komornika właściwego, komornik przekaże sprawę według własnego wyboru. Przepisy art. 916 § 3 oraz art. 919 stosuje się odpowiednio (art. 8011

kpc)
2)  Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, według wyboru składającego, na piśmie albo ustnie do protokołu, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, wnioski i oświadczenia składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
3) Art. 233 kk: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na postawie
ustawy, zeznaje nieprawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.


