
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Sygnatura akt: KM................................... 

w Tarnowskich Górach Piotr Stachera 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 12 

 

OŚWIADCZENIE 

w trybie art. 801 kpc 

 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI ORAZ 

ODESŁAĆ NA ADRES KANCELARII 
(Pola w których nie zostaną wpisane informacje należy przekreślić linią poziomą) 

 

DANE DŁUŻNIKA: 

Imię i nazwisko....................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania................................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny........................................................................................................................ 

PESEL.............................................seria i numer dowodu osobistego.................................................. 

Telefon kontaktowy.....................................................adres e-mail....................................................... 

NIP..................................................................REGON.......................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU MAJĄTKOWEGO: 
 

ŹRÓDŁO UTRZYMANIA: 

- umowa o pracę, zlecenie, o dzieło (należy podać nazwę oraz adres pracodawcy wraz z wysokością 

wynagrodzenia netto („na rękę”), emerytura/renta, w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej podać rodzaj działalności oraz miejsce jej wykonywania wraz z numerem 

NIP:..................................................................................................................................... 

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

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

JESTEM WŁAŚCICIELEM/WSPÓŁWŁAŚCICIELEM: 

Nieruchomości (adres, nr księgi wieczystej oraz forma własności):.................................................... 

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

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

Ruchomości - pojazdy mechaniczne (marka, model, nr rejstracyjny, rok produkcji).......................... 

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

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

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

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



INNYCH RUCHOMOŚCI (maszyny, urządzenia, surowce sprzęt RTV, AGD, antyki, dzieła sztuki 

itd.)........................................................................................................................................................ 

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

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

RACHUNKI BANKOWE: (należy podać nazwę banku).................................................................... 

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

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

WIERZYTELNOŚCI I INNE PRAWA MAJĄTKOWE: (podać dłużnika, kwotę oraz załączyć 

dokumenty potwierdzające wierzytelność np. wystawione faktury, lokaty, akcje, obligacje i inne)... 

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

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

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

WŁAŚCIWY DO ROZLICZANIA URZĄD SKARBOWY............................................................... 

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

Dłużnik: 

                          jest …...       nie jest...... płatnikiem VAT (wstawić znak “X” we właściwym polu) 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO SPŁATY ZADŁUŻENIA W KWOCIE 

PO...............................................DO KOŃCA KAŻDEGO MIESIĄCA. 

ZAŁĄCZONE DO OŚWIADCZENIA DOKUMENTY:.................................................................... 

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

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

Pouczenie: 
Art. 65 § 1 kw. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania: 
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby, 

2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, 

podlega karze grzywny. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy 

do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1. 

Art. 801 kpc. Jeżeli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji 
nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik może wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień. 

Art. 761. § 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, 

organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych 

podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji 

niezbędnych do prowadzenia egzekucji. 
§ 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić 

przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. 

§ 3. Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej 
zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza się dłużnika przy 

zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji. 

Art. 762. § 1. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 albo za udzielanie 
informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny 

grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca 

swojego pobytu. 

Data:   Podpis dłużnika:  
 

                     …............../................./.................... ….......................................................... 

   dzień           miesiąc             rok 


