
Łowicz, ……………………….
Sygnatura sprawy: ..………......…..

WYKAZ MAJĄTKU DŁUŻNIKA W TRYBIE ART. 801 K.P.C.

1. Dane dłużnika:

a) imię i nazwisko (imiona rodziców)..............................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania/adres korespondencyjny ..............................................................................................................................................

c) pesel, seria i numer dowodu osobistego......................................................................................................................................................

d) telefon kontaktowy .....................................................................................................................................................................................

2. Oświadczenie majątkowe:

a) oświadczam, że źródłem mojego utrzymania jest: (należy podać miejsce pracy, wysokość dochodu brutto, w wypadku

prowadzenia działalności gospodarczej podać miejsce jej prowadzenia oraz rodzaj działalności i osiągany dochód)

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

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

b) oświadczam, że jestem właścicielem następujących składników majątkowych:

- nieruchomości: (należy podać adres, nr księgi wieczystej i formę własności)

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

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

- ruchomości - środki transportu - (należy podać markę, model, nr rejestracyjny, rok produkcji, przybliżoną wartość

pojazdu)

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

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

- ruchomości - sprzęt RTV i AGD (należy podać markę, rok produkcji oraz wartość w chwili zakupu)

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

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

- inne ruchomości (w tym maszyny, urządzenia, antyki)

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

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

- rachunki bankowe (należy podać pełną nazwę i adres banku, nr rachunku)

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

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

- wierzytelności (należy podać dokładną nazwę dłużnika, kwotę należności , załączyć kopie dokumentów

potwierdzających należności)

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

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

- inne prawa majątkowe ( w tym lokaty, akcje obligacje udziały w spółkach)

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

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

3. Jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT (jeżeli tak należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT tj.: pełna nazwa,

adres siedziby oraz NIP) .................................................................................................................................................................................

W przypadku prowadzenia przez Panią/Pana działalności gospodarczej wzywa do wskazania:

- wykazu środków trwałych według stanu na dzień 01 stycznia bieżącego roku oraz według stanu na dzień udzielania odpowiedzi,

- zestawienia faktur sprzedażowych wystawionych przez Panią/Pana za okres pełnych 3 ostatnich miesięcy

Deklaruję dobrowolne wpłaty w niniejszej sprawie w kwocie ............................................. płatne do ................................................ dnia
każdego  miesiąca, począwszy od miesiąca .................................................... bieżącego roku. 

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

                         data i podpis osoby składającej oświadczenie



Pouczenie:
Stosownie do art. 8011 § 2 przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 9181, art. 919 oraz art. 1053 § 2 stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie
o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca
orzeka sąd na wniosek komornika.
Stosownie do art. 916 kpc w związku art. 8011 § 2 kpc jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do komornika w celu złożenia
wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia,
komornik może skazać go na grzywnę (w kwocie do trzech tysięcy złotych art. 163 § 1 kpc) lub wnioskować do sądu o przymusowe doprowadzenie, 
a sąd może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca, z uwzględnieniem art. 276 § 2.
Na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Łowiczu, a jeżeli dłużnik ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę poza obszarem
tegoż Sądu Rejonowego do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania bądź siedziby dłużnika (art.767§1 kpc). Skargę może złożyć
strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2 kpc). 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 kpc). Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia
czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej
terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności
komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności (art.767§4 kpc).

KPC: Art. 801. Jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji
nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień.

KK: [Art. 209 dotyczy dłużników alimentacyjnych] 
Art. 209 §1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na
utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

Art. 300 § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa,
ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3.
§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela
przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone
zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 301 § 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy
prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności.
§ 3. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez
trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 302 § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko
niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem
upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w § 2 postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych
wierzycieli albo takiej korzyści żąda.

Oświadczam, że zostałem pouczony o treści art. 209 oraz 300-302 kodeksu karnego oraz, że złożony wykaz majątku jest zuepłny 

i prawidłowy

Data ........................................................... Podpis …….....................………………………….


