
OŚW-DŁ-801kpc
Sygnatura akt (wypełnia komornik)

Komornik Sądowy
O Ś W I A D C Z E N I E

w trybie art. 801 kpc

- Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi
literami.

- Należy wypełnić pola jasne.
- We  wszystkich  wypełnianych  polach,  w  których  występuje  możliwość  wyboru,  należy  wstawić  "X"  w  jednym

odpowiednim kwadracie.
- Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić, linią poziomą.

Miejsce na notatki Komornika Data wpływu (prezentata - wypełnia komornik)

A. KOMORNIK SĄDOWY, KTÓREMU SKŁADA SIĘ OŚWIADCZENIE

1. Nazwa i adres organu egzekucyjnego:

B. DANE DŁUŻNIKA - OSOBY SKŁĄDAJĄCEJ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
2. Nazwisko 3. Imie

4. Miesjcowość 5. Kod

6. Ulica/plac/aleja 7. Nr domu/mieszkania

8. data urodzenia

9. Imie i nazwisko współmałżonka

10. PESEL 11. seria i nr dowodu osobistego

12. Ulica/plac/aleja 13. Nr domu/mieszkania

C. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE:
16. Oświadczam, że źródłem mojego utrzymania jest:

(należy podać miejsce pracy, wysokość dochodu brutto, w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej podać miejsce prowadzenia oraz rodzaj 
działalności i osiągany dochód - ostatni PIT-5)___________________________________________________________________________________

Oświadczam, że jestem właścicielem następujących składników majątkowych:
17. Nieruchomości: (należy podać adres, nr księgi wieczystej i formę własności)  __________

18. Ruchomości - środki transportu (należy podać markę, model, nr rejestracyjny, rok produkcji, przybliżoną wartość)  
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19. Ruchomości - sprzędt RTV i AGD (należy podać markę, rok produkcji oraz wartość w chwili zakupu)

20. Inne ruchomości (maszyny , urządzenia, wyroby gotowe, surowce, ANTYKI)

21. Konta bankowe (należy podać pełną nazwę banku oraz adres)

podpis



22. Wierzytelności (należy podać dokładną nazwę dłużnika, kwotę należności oraz złożyć kopie dokumentów potwierdzających należności) 

23.Inne prawa majątkowe (lokaty, akcje, obligacje, i inne)

25. Właściwym do rozliczania Urzędem Skarbowym jest:

D. LISTA ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW:
Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

i.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

E. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

strona 2/2

24. Dłużnik
 
JEST [ ]   NIE JEST [  ]    płatnikiem VAT (wstawić znak 'X' we właściwym polu) 

Imię i nazwisko Data Podpis

............./.............../.................... r.
dzień miesiąc rok


