
1. Dane dłużnika: 

OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA W TRYBIE ART. 801KPC sygn. akt …................. 

a) imię i nazwisko................................................................................................................................................. 

b) adres zamieszkania......................................................................................................................................... 

c) adres korespondencyjny................................................................................................................................... 

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

e) imiona rodziców.............................................................................................................................................. 

f) numer NIP (w przypadku podatników VAT wypełnić obowiązkowo)…….……………..……………..……………..………………..…….. 

g) telefon kontaktowy (wypełnić obowiązkowo)............................................................................................................ 

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) 

............................................................................................................................................................................. 
 
Pouczenie: Zgodnie z treścią art. 233 § 1 K.K. 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 8 lat. 
 
 
 

Zobowiązanie: 
 data i podpis osoby składającej oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y, zobowiązuję się do spłaty zadłużenia [zaznaczyć i wypełnić właściwe pole]: 

□ w całości nie później niż do dnia:  r. 

□ w ratach nie mniejszych niż po:  zł miesięcznie do  dnia każdego miesiąca, przy czym 

pierwsza wpłata zostanie dokonana do dnia   r. 

na rachunek bankowy Komornika: 

86 1600 1462 1862 9696 6000 0003 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) 

podając w tytule przelewu imię i nazwisko dłużnika oraz sygnaturę akt Km/GKm/Kms/Kmp 

 

 

 
         data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

 Jeśli nie jesteś pewien jak wypełnić oświadczenie, możesz to zrobić osobiście w kancelarii komornika – ul. Złota 23/315 Kielce. Tel. do kancelarii 789 163 501 


