
Sygn. akt  ………………

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie 
Paweł Moskal Kancelaria Komornicza nr X w Chorzowie 
ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów 

Wykaz majątku
(art. 801 k.p.c w zw. z art. 8011 k.p.c.)

Sporządzony dnia ................................................. 20........ r.

przez: .........................................…..…..................................................................................................
(imię i nazwisko dłużnika)

adres zamieszkania: ........................................…...................................................................................

adres do korespondencji (jeśli jest inny):...............................................................................................

inne dane kontaktowe: ..............................................................................…………………………….
   (np. telefon, e-mail; podanie tych danych oznacza wyrażenie zgody na komunikowanie się za ich pośrednictwem)

PESEL: ...............................................

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".

Oświadczam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.
Zapoznałem/am się ze znajdującym się poniżej pouczeniem do niniejszego wykazu, w tym także 
z  informacją o odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia. 

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

                                                                                                                              (podpis)

A. Dane ogólne dotyczące sytuacji majątkowej dłużnika:
1. Czy dłużnik pracuje, jeśli tak to gdzie, rodzaj umowy, czy prowadzi działalność gospodarczą,
a jeżeli tak to jaką (na czym ona polega i w jakim rozmiarze), a także jakie przynosi dochody,
z czego się utrzymuje, czy jest zarejestrowany jako bezrobotny, posiada świadczenia emerytalno -
rentowe?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Czy dłużnik w ciągu ostatnich 5 lat składał zeznanie podatkowe, a jeżeli tak to w jakim urzędzie 
skarbowym to uczynił, jaka była wysokość dochodów dłużnika w ostatnim roku podatkowym 
stwierdzona w zeznaniu podatkowym?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
B. Nieruchomości (własność, współwłasność i inne prawa rzeczowe):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
C. Środki finansowe (posiadane zasoby pieniężne, rachunki oszczędnościowe, lokaty bankowe, 
rachunki bankowe, wskazać nazwy i siedziby banków)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................



D. Wierzytelności i inne prawa majątkowe (czy dłużnikowi przysługują jakieś kwoty od innych 
podmiotów np. zwrot nadpłaty podatku z Urzędu Skarbowego):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
E. Ruchomości (np. samochody, narzędzia, maszyny, urządzenia sklepowy, zapasy towarów, 
wyposażenie lokalu): 
..............................................................................................................................................…..........
...........................................................................................................................................................
F. Przedmioty złote i srebrne, inne kosztowności (z określeniem wartości szacunkowej):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
G. Inne rodzaje majątku:
...........................................................................................................................................................
H. Inne postępowania egzekucyjne (na jaką kwotę, przez jaki organ egzekucyjny):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

I. Zobowiązanie (w przypadku zobowiązania do spłaty należy zaznaczyć wybraną opcję):

□     Zobowiązuję się do spłaty całości zadłużenia w terminie do ................................... . 
        Na rachunek bankowy kancelarii w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 
        75 1090 2590 0000 0001 4328 5495 albo w siedzibie kancelarii Komornika. 

□    Zobowiązuję się do wpłat w kwotach po min. ................ zł miesięcznie do ..................... dnia   
       każdego miesiąca począwszy od .......................... 20..... r. 
       Na rachunek bankowy kancelarii w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 
       75 1090 2590 0000 0001 4328 5495 albo w siedzibie kancelarii Komornika. 

W tytule przelewu nale  ży podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy  .  

..............................................................
                                                                                                                               (podpis)

Pouczenie:
1. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 233 k.k.).
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. 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.  (art. 8011).
3. W razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (art. 801 2 k.p.c.). 4. Zgodnie z treścią
przepisu art.  767 k.p.c.  na czynności komornika przysługuje skarga,  którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie
tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego
oraz  określać  zaskarżoną  czynność  lub  czynność,  której  zaniechano,  jak  również  wniosek  o  zmianę,  uchylenie  lub  dokonanie  czynności  wraz
z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie
o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.).
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 kpc na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść
w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności.  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma
procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności
wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie
o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług(art. 767 § 11 kpc).

Informacja na temat stanu zadłużenia znajduje się w pismach otrzymanych od Komornika. W celu ustalenia aktualnej kwoty zadłużenia należy
skontaktować się z kancelarią. Wpłaty mogą być dokonywane w kancelarii albo na rachunek bankowy. W tytule przelewu należy podać swoje imię
i nazwisko lub nazwę oraz  sygnaturę  sprawy.  W przypadku  braku  możliwości  jednorazowej  spłaty  całości  zadłużenia  istnieje  możliwość  spłaty
w częściach.  Dokonywanie  wpłat  do  sprawy nie  wstrzymuje  egzekucji,  a  wierzyciel  może  w każdym momencie  żądać  podejmowania  dalszych
czynności. 


