
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Płocku Maciej Czyż
Kancelaria Komornicza w Płocku 
09-400 Płock, ul. Kościuszki 8
tel. 24 262-08-90 
e-mail: kancelaria@komornikczyz.pl

Sygn. Km …………/........

WYKAZ MAJĄTKU W TRYBIE ART. 801¹ KPC 
wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

1. Ja ……………………………………………………………………………………………………………………........................………… 
(imiona i nazwisko) 

urodzony/a …………………………………………….  imiona rodziców: ………………………………………..………………… 

nr dowodu osobistego: ………………………………. NIP/Regon/ KRS ………………………………………………………. 

nr tel. kontaktowego: ……………….…………………. adres zameldowania:……………………………………………………… 

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

adres zamieszkania /korespondencyjny: 
………………………………………………………………………………………........................................................................... 

Oświadczam, że: 

2.   źródłem  mojego  utrzymania  jest   (należy  podać  miejsce  pracy,  adres  pracodawcy;  w  wypadku  prowadzenia  
działalności goszpodarczej podać miejsce jej prowadzenia, rodzaj i osiągany dochód) 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

3. posiadam wierzytelności ( należy podać nazwę trzeciodłużnika,  kwotę należności i załączyć kopię dokumentów 
potwierdzających należności),
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

4. posiadam inne prawa majątkowe (lokaty, akcje, obligacje, udziały w spółkach)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

5. posiadam rachunki bankowe (należy podać pełną nazwę banku, nr rachunku bankowego)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

mailto:kancelaria@komornikczyz.pl


6. posiadam rachunki papierów wartościowych (należy podać pełną nazwę domu maklerskiego)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

7.  jestem właścicielem ruchomości  (należy podać miejsca, w których znajduje się mienie ruchome):
- środki transportu- ( należy podać markę, model, nr rejestracyjny, rok produkcji )
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
           
- inne ruchomości (w tym maszyny, urządzenia)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

8. jestem właścicielem/ współwłaścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości  (należy podać adres, nr księgi 
wieczystej i formę własności)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

9.  posiadam inne składniki majątku 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Pouczenie:  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.) 
     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 dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo 
stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd 
może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający 
miesiąca, z uwzględnieniem art. 276 § 2 kpc. 
Nieudzielenie żądanych informacji lub wskazanie majątku niewystarczającego do zaspokojenia roszczenia wierzyciela w 
całości  będzie  skutkowało  obciążeniem  dłużnika  kosztami  poszukiwania  jego  majątku.  Wierzyciel  może  zlecić 
komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 801¹ kpc.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego wykazu majątku, oświadczam że złożony przeze 
mnie wykaz jest prawdziwy i zupełny.

           Miejscowość i data                                                                               Podpis

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


