
Sygn. akt.......................                                                     ........................................... , dnia…………………... …………………….. 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim 

Kamil Kamiński 
 Kancelaria Komornicza nr II w Opolu Lubelski 
ul. Kościuszki 4 

24-300 Opole Lubelskie 
 

WYKAZ MAJĄTKU 
 
 

Imię i nazwisko:................................................................................................tel..................................…………………………………………... 

 

Adres: .................................................................................................Imiona rodziców:...........................……………………………………….. 

 

PESEL......................................................  Nr dowodu osobistego ........................................NIP................………………………………………. 

 

Oświadczam, iż: 

• jestem zameldowany pod adresem: ............................................................................................................................................. 

 

lokal stanowi własność: ................................................................................................................................................................ 

 

• mieszkam pod adresem: ............................................................................................................................................................... 

 

lokal stanowi własność: ................................................................................................................................................................ 

 

• korespondencje należy kierować na adres: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• pracuję (nazwa i dokładny adres zakładu pracy) ........................................................................................................................... 

 

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

 

• pobieram świadczenie emerytalno-rentowe (ZUS/KRUS/ZER MSWIA/BESW) ............................................................................. 

 

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

 

• pobieram zasiłek (ośrodek pomocy społecznej/urząd pracy) ....................................................................................................... 

 

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

 

• prowadzę działalność gospodarczą (adres, zakres) ....................................................................................................................... 

 

• na wyposażeniu mieszkania posiadam: 

 
1. sprzęt (jaki, ile ma lat) ...............................................................................................................................…………………………… 

 

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

 



2. inne ....................................................................................................................................................………………………………..… 

 

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

 

• posiadam samochód/inne pojazdy/sprzęt rolniczy (marka, rok produkcji, nr rejestracyjny – kto się nimi posługuje) 

 

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

 

• posiadam inne wartościowe ruchomości (jakie i gdzie się znajdują) ..........................................................................………………. 

 

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

 

• jestem właścicielem/współwłaścicielem/wieczystym użytkownikiem nieruchomości miejsce położenie, powierzchnię, księgę 

wieczystą, sposób korzystania – działka zabudowana/pole/łąka/ugór/dzierżawa)  

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

 

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

 

- posiadam rachunki bankowe (w jakim banku) .....................................................................…………………………………………………………... 

- przysługują mi wierzytelności (od urzędu skarbowego/kontrahentów) lub inne prawa majątkowe (podział majątku/spadek) 

 

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

 

- są przeciwko mnie prowadzone postępowania przez innych komorników .......................................................………………………………. 

Oświadczam, że zobowiązuję się do spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych: 

 

- w wysokości.............................…....płatnych począwszy od dnia......................................………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, ze powyższy wykaz jest prawdziwy i zupełny. 

 
                                                                                                          ......................................................               
                                                                                                                               (czytelny podpis – imię i nazwisko) 
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 kpc w zw. z art. 916 kpc). 
3. W razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika ( art.801 (1) kpc). 


