Sygn.akt.......................
........................................... , dnia…………………... ……………………..
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj
al. Pokoju 29b/48
31-564 Kraków
Tel. (12) 414-38-40,
mail:
(12) 414-38-45
krakow3@komornik.pl

WYKAZ MAJĄTKU

Imię i nazwisko:................................................................................................tel..................................……………………………….
Adres: .................................................................................................Imiona rodziców:...........................…………………………….
PESEL...................................................... Nr dowodu osobistego ........................................NIP................…………………………..
Stosownie do treści art. 801 kpc po zapoznaniu się z pouczeniem na odwrocie oświadczenia oświadczam, iż:
- mieszkam pod adresem:................................................................w mieszkaniu należącym do..................................................…..
-pracuję w (podać nazwę i dokładny adres zakładu pracy)............................................................................………………………….
................................................................................................................................................................................................................
i pobieram wynagrodzenie w kwocie ....................................................................................................................................................
- pobieram świadczenie emerytalno-rentowe (podać adres i nazwę zakładu rentowego) .....................................................................
- pobieram zasiłek (w PUP, W MOPS lub GOPS) ..............................................................................................................................
- posiadam następujące ruchomości stanowiące wyposażenie mieszkania:
1) sprzęt RTV/AGD (podać ile mają lat) - ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
2) inne (biżuteria, meble itp).................................................................................................................................................................
- posiadam samochód i inne pojazdy oraz sprzęt rolniczy (marka, rok produkcji, nr rejestracyjny - wskazać miejsce położenia
pojazdów)
................................................................................................................................................................................................................
- posiadam inne wartościowe ruchomości (wskazać jakie i miejsce ich położenia) ..............................................................................
................................................................................................................................................................................................................
- jestem właścicielem/współwłaścicielem/wieczystym użytkownikiem nieruchomości (podać miejsce położenie, powierzchnię,
księgę wieczystą)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
- posiadam konta bankowe (podać numer rachunku oraz dane i adres banku) .....................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
- przysługuja mi wierzytelności z tytułu (podatków, wierzytelności z tytułu umowy, z tytułu dostaw płodów rolnych i inne).
...............................................................................................................................................................................................................
- przysługują mi inne prawa majątkowe (jakie) .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
- inne źródła dochodu (działalność gospodarcza, itp.) ..........................................................................................................................
- jestem / nie jestem podatnikiem VAT, faktury proszę przesyłać na adres e-mail................................................................................
- dodatkowe informacje istotne dla sprawy, w szczególności należy podać kiedy nastąpi spłata zadłużenia oraz czy są prowadzone
postępowania egzekucyjne przez innych komorników .........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
......................................................
(czytelny podpis)
< < < oświadczenie należy podpisać i przesłać w ciągu 7 dni na powyższy adres > > >

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 lat 8 ( art. 233 Kodeksu karnego).
2. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się celem złożenia wykazu
majątku lub odebrania przyrzeczenia lub stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi
odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, komornik może
skazać go na grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych lub sąd na wniosek komornika
może nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający
miesiąca ( art. 801 1 kpc w zw. z art. 916 kpc).
3. W razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie
majątku dłużnika ( art.801 1 kpc).

