
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. 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYKAZU MAJĄTKU ART. 801¹ KPC 

Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………… (imiona i nazwisko) 

urodzony/a ……………………………………………………. (data urodzenia) PESEL ………………………………………………………. 

nr dowodu osobistego: ……………………………………. imiona rodziców: ………………………………………..………………… 

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

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

Adres e-mail: ………………………………………………………. 

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) 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
IV.  Podstawowe źródła dochodu (adres zakładu pracy/Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
       wypłacający świadczenie emerytalno-rentowe, wysokość dochodu) 
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       ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
VIII. INNE ZOBOWIĄZANIA 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zobowiązuję się do spłaty zadłużenia w całości bądź w ratach 
(proszę wskazać wysokość rat) w terminie  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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. 223 k.k.) 

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 skazać go może na grzywnę w wysokości do 
trzech tysięcy złotych lub sąd na wniosek komornika może nakazać przymusowe doprowadzenie oraz 
może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca (art. 801¹ k.p.c. w zw. z art. 916 k.p.c.) 

3. W razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika 
(art. 801¹ 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.) 

 

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

 


