
Komornik Sądowy  
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie 
Tomasz Demendecki 
Kancelaria Komornicza w Lublinie 
20-022 Lublin, ul. Strażacka 8/90 
tel. 81 503-05-09 
e-mail: lublin.demendecki@komornik.pl 
Km ……………………………………… 

Zobowiązuję Panią/Pana do wypełnienia niniejszego oświadczenia i zwrotnego przesłania go 
na adres kancelarii komornika w terminie 7 dni. W razie wystąpienia jakiejkolwiek 
przeszkody w dopełnieniu zobowiązania proszę o kontakt z kancelarią komornika. 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM W TRYBIE ART. 801 KPC 

Ja ……………………………………………………………………………… urodzony/a ……………………………………….. 

                                                      /imiona i nazwisko/                                                                                                          /data urodzenia/ 

PESEL ……………………………………………. nr dowodu osobistego: …………………………………………………. 

imiona rodziców: ………………………………………………. nr tel. kontaktowego: ………………………………. 

adres zameldowania: …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

oświadczam, że na mój stan majątkowy składają się: 

I.    Nieruchomości 
      - dom (wielkość w m kw.) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      - lokal mieszkalny (wielkość w m kw.) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      - place, działki 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      - gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
II.   Ruchomości 
      - samochody (typ, rocznik, data nabycia, wartość szacunkowa) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      - maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      - inne ruchomości (rodzaj, wartość szacunkowa) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
III.  Posiadane zasoby 
      - pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp. – wartość nominalna) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      - przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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IV.  Podstawowe źródła dochodu (adres zakładu pracy/Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

       wypłacający świadczenie emerytalno-rentowe, wysokość dochodu) 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

V.   Numer rachunków bankowych oraz nazwa banku 

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

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

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

VI.  Czy złożył/a Pan/Pani zeznanie podatkowe za rok poprzedni i czy przysługuje Panu/Pani  

       zwrot podatku? 

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

VII. Wskazanie czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą na własny rachunek, bądź jest  

      wspólnikiem w spółce cywilnej lub prawa handlowego, poprzez wskazanie nazwy oraz  

      dokładnego adresu prowadzonej działalności gospodarczej lub siedziby spółki 

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

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

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

Zobowiązuję się do spłaty zadłużenia w całości bądź w ratach (proszę wskazać wysokość rat) 

w terminie od dnia: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Inne dodatkowe informacje: ………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej 
za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. 

Zgodnie z treścią art.  762  kpc  za uzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu 
wyjaśnień lub informacji w art. 761 kpc albo za udzielenie informacji lub wyjaśnień 
świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu 
ukarana przez organ egzekucyjny grzywną  do 2.000,00 zł. 

Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną podlega wykonaniu w drodze 
egzekucji sądowej bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. 

 
 
…………………………………………………………………….                               …………………………………………………………… 
                         /Miejscowość i data/                                                                                                                                /Podpis/ 

 
 



 


