
Sygnatura. Data. 

WYKAZ MAJĄTKU 

Imię i nazwisko dłużnika 
Miejsce zamieszkania 
PESEL NIP 
Numer telefonu 

W związku z egzekucją należności pieniężnych prowadzoną na podstawie tytułów 
wykonawczych, dłużnik na mocy art. 801 kpc został wezwany do złożenia wykazu majątku. W 
wykazie należy podać miejsce, w którym znajduje się mienie oraz wskazać tytuły prawne i 
dowody dotyczące wymienionych wierzytelności i innych praw majątkowych. W przypadku 
braku jakiegokolwiek mienia należy wpisać w odpowiednim punkcie wyrazy: „nie posiadam". 
Jednocześnie Komornik poucza o treści art. 233 K K , w brzmieniu: 

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

A. ŹRÓDŁA DOCHODU 

1. Środki utrzymania, tj. miejsce pracy, lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, oraz miesięczna 
wysokość dochodów. W razie braku zatrudnienia należy wskazać jakie są tego przyczyny i czy jest 
zarejestrowany jako bezrobotny. 

2. Wierzytelności z rent, emerytur i inne świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego oraz z opieki 
społecznej, wysokość tego świadczenia, oraz nazwa świadczeniodawcy. 

3. Rachunki bankowe, lokaty bankowe, rachunki oszczędnościowe itp. nazwa banku, numer rachunku 
bankowego, oraz wysokość znajdujących się na nim środków 



3. Wierzytelności z papierów vvartośeiowychv w tym lokacyjnycii obligacji, losów loteiyjnych-, umów, kupna, 
najmu, pożyczek, umów ubezpieczeniowych i tym podobnych, wierzytehiości z tytułu praw autorskich, 
wynalazczych, udział w spółkach cywilnych i handlowych, oraz wszelkie inne prawa majątkowe. 

4. Roszczenia o zwrot rzeczy oddanych na przechowanie, wynajętych, zastawionych, oddanych jako 
zabezpieczenie itp. 

B. RUCHOMOŚCI 

1. Samochody i inne pojazdy (w tym sprzęt motorowodny) marka, rok produkcji, nr rejestracyjny, stan 
techniczny, miejsce w którym pojazd się znajduje 

2. Sprzęty domowe AGD, RTV, telewizory, komputery, sprzęt muzyczny, pralki, kuchenki, biżuteria złota, 
srebrna, zegarkiT-zastawa-stołowa, narzędzia,-nTaszyny, narzędzia gospodarczertirządzenia sklepowe, zapasy^ 
towarów, oraz wszelkie pozostałe ruchomości należące do dłużnika. Ze wskazaniem ich szacunkowej 
wartości 

C. NIERUCHOMOŚCI 

1. Rodzaj prawa do zajmowanego lokalu mieszkalnego, domu lub innych lokali (informacja gdzie, z kim i na 
jakiej podstawie zajmuje mieszkanie, oraz wypisanie wszystkich własności, współwłasności i innych praw 
rzeczowych, do nieruchomości, w tym lokali użytkowych, garaży, itp. a także nieruchomości gruntowych) 

Czytelny podpis dłużnika 


