
W Y K A Z    M A J Ą T K U
(złożony na podstawie art. 801 kpc w zw. z art. 8011 kpc)

Sporządzony dnia ________________________r. przez dłużnika / dłużniczkę /osobę upoważnioną:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(adres miejsca pobytu (zameldowania) lub siedziby)

PESEL ___________________________dow. os. (seria, numer): ______________________________,

NIP/REGON/KRS ___________________________ Numer telefonu ___________________________ 

Imiona rodziców:_______________________________________, 

(UWAGA: w wykazie należy podać miejsce, w którym znajduje się mienie oraz wskazać tytuły prawne i
dowody, dotyczące wymienionych w wykazie wierzytelności i innych praw majątkowych, z określeniem
wysokości udziałów w przypadku współwłasności). W przypadku braku jakiegokolwiek mienia należy
wpisać w odpowiednim punkcie wyrazy: „nie posiadam")

Pouczony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, iż:

1. Pracuję w: ___________________________________________________________________________
    na umowę _________________________________(o pracę/ zlecenie/ o dzieło/ inna umowa/ bez umowy)
    i zarabiam ________________________zł netto (na rękę). Czy wynagrodzenie zostało już zajęte przez

innego komornika/urząd skarbowy? (tak/nie)________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(wpisać  dokładne dane komornika lub innego organu egzekucyjnego, który dokonał już zajęcia
wynagrodzenia i je podtrzymuje do dzisiejszego dnia np. Naczelnik Urzędu Skarbowego)

2. Prowadzę własną działalność gospodarczą pod firmą (podać adres):
____________________________________________________________________________________
w formie ____________________________________________________________________________
(należy wskazać czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, sp. zoo., inna
spółka). Działalność polega na ___________________________________________________________
Średni miesięczny dochód netto z ostatnich 6 miesięcy wyniósł _______________________________zł.
Stali kontrahenci: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Obsługuje mnie biuro rachunkowe (podać adres i nazwę)
____________________________________________________________________________________

3.  Otrzymuję świadczenia z ZUS, KRUS, WBE, ZER MSW: ___________________________________
(należy podkreślić właściwe tj: emerytura, renta, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, inne
świadczenia) w wysokości______________zł netto (na rękę). Czy świadczenie zostało  już zajęte przez
innego komornika/urząd skarbowy? (tak/nie)________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(wpisać  dokładne dane komornika lub innego organu egzekucyjnego, który dokonał już zajęcia
wynagrodzenia i je podtrzymuje do dzisiejszego dnia)

4. Jestem zarejestrowany jako bezrobotny w PUP w: _________________________________________
    z prawem do zasiłku  w kwocie _________________zł netto (na rękę), bez prawa do zasiłku (tak/nie).

5. Utrzymuję się z prac dorywczych (jeżeli tak, to jakich?)__________________________________
Miesięcznie z tego tytułu jestem w stanie osiągnąć „ wynagrodzenie'' w kwocie ______________na rękę.



6. Mam rachunek bankowy/lokaty w  banku/bankach:
     1._________________________________________, gdzie znajduje się kwota____________________zł

2._________________________________________, gdzie znajduje się kwota____________________zł
3._________________________________________, gdzie znajduje się kwota____________________zł
4._________________________________________, gdzie znajduje się kwota____________________zł
Czy konta bankowe zostały już zajęte przez innego komornika/urząd skarbowy? (tak/nie)
___________________________________________________________________________________
(wpisać  dokładne dane komornika lub innego organu egzekucyjnego, który dokonał już zajęcia
wynagrodzenia i je podtrzymuje do dzisiejszego dnia np. Naczelnik Urzędu Skarbowego)

7.  Należne mi są pieniądze od innych osób:
(wpisać  dokładne dane osoby/podmiotu, która jest winna dłużnikowi pieniądze)
1.__________________________________adres:____________________________________________
2.__________________________________adres:____________________________________________
3.__________________________________adres:____________________________________________
(np. z tytułu pożyczki, z tytułu nadpłaty podatku, z tytułu niezapłaconych faktur VAT, z tytułu
wykonanych zleceń/umów itp. - zaznaczyć właściwe)
Czy ww. wierzytelności zostały już zajęte przez innego komornika/urząd skarbowy? (tak/nie)
____________________________________________________________________________________
(wpisać  dokładne dane komornika lub innego organu egzekucyjnego, który dokonał już zajęcia
wynagrodzenia i je podtrzymuje do dzisiejszego dnia np. Naczelnik Urzędu Skarbowego)

8.  Posiadam samochód osobowy/ciężarowy/motorower/skuter/jacht/motorówkę/pojazd-maszynę
rolniczą/cenną biżuterię/dzieła sztuki/inne wartościowe rzeczy:
(należy wskazać dokładny opis posiadanych rzeczy, rok produkcji, nr rej., stan oraz szacunkową wartość)

1.____________________________________________(własność/współwłasność/ przedmiot leasingu?)
2.____________________________________________(własność/współwłasność/ przedmiot leasingu?)
3.____________________________________________(własność/współwłasność/ przedmiot leasingu?)
Proszę podać dane i adres leasingodawcy/współwłaściciela:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Czy ww. ruchomości zostały już zajęte przez innego komornika/urząd skarbowy? (tak/nie)
____________________________________________________________________________________
(wpisać  dokładne dane komornika lub innego organu egzekucyjnego, który dokonał już zajęcia
wynagrodzenia i je podtrzymuje do dzisiejszego dnia np. Naczelnik Urzędu Skarbowego)

9.  Narzędzia, maszyny, narzędzia gospodarcze, urządzenia sklepowe, zapasy towarów:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Wyposażenie mieszkania lub domu (w szczególności: urządzenia RTV, AGD, sprzęt muzyczny i
informatyczny, meble, obrazy, dywany z określeniem wartości rynkowej):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. Sprzęt sportowy:
____________________________________________________________________________________

12. Przedmioty złote i srebrne, inne kosztowności (z określeniem wartości szacunkowej):
____________________________________________________________________________________

13. Jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej pod
adresem: __________________________________ dla której Sąd Rejonowy w _________________
prowadzi Księgę Wieczystą nr ________________________________________________



Czy nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i nie ma urządzonej
księgi wieczystej? (tak/nie – podać nazwę i adres spółdzielni mieszkaniowej):
___________________________________________________________________________________

14. Jestem właścicielem papierów wartościowych  w tym akcji, obligacji, losów loteryjnych w postaci:
___________________________________________________________________________________
(należy wskazać rodzaj papierów wartościowych tj: akcje, obligacje, jednostki w funduszach inwestycyjnych, inne
papiery wartościowe oraz bank lub dom maklerski, z którym została podpisana stosowna umowa)

15. Udziały w spółkach cywilnych i handlowych:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

16. Wierzytelności z tytułu praw autorskich i wynalazczych:
____________________________________________________________________________________

17. Inne prawa majątkowe:
____________________________________________________________________________________

18.  Czy dłużnik w ciągu ostatnich 5 lat składał zeznania podatkowe, a jeżeli tak to w którym urzędzie
skarbowym to uczynił, jaka była wysokość dochodów dłużnika w ostatnim roku podatkowym
stwierdzona w zeznaniu podatkowym?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

19. Czy w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia wykazu dłużnik dokonywał rozporządzeń istotnymi
przedmiotami swego majątku, a zwłaszcza czy nieodpłatnie przekazywał prawa do nieruchomości
(darowizny), a także czy w tym okresie złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku, a jeżeli tak to należy
wskazać: - kiedy dokonano tych czynności i co stanowiło ich przedmiot? - strony czynności i przyczyny
dokonania poszczególnych czynności?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

20. Stan rodzinny (z określeniem stanu cywilnego, w przypadku zniesienia wspólności majątkowej
małżeńskiej podać datę aktu notarialnego lub orzeczenia sądowego, ilość i wiek osób pozostających na
utrzymaniu dłużnika):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

21. Inne informacje i oświadczenia w trybie art. 827 kpc (w tym dotyczące spłaty należności):
Zobowiązanie dłużnika spłaty długu:
a) spłacę zadłużenie w całości do dnia ____________________________________________________
b) proszę o rozłożenie zadłużenia w kwotach po_______________zł miesięcznie płatnych do____dnia
każdego miesiąca, począwszy od ______________________________________.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Wykaz niniejszy został złożony w związku z wezwaniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w
Wodzisławiu Śląskim Łukasza Twaróg, w którym zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.

„Świadomy znaczenia mych słów zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i
zupełny”.

________________________          
czytelny podpis dłużnika          


