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Sygn. akt …………... 
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku  

Łukasz Kościelny 
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 5, 44-200 Rybnik 

 

Wykaz majątku 

(art. 913 k.p.c) 
 

 
1. Dane dłużnika: 
a) imię i nazwisko: ............................................................................................................................................. 
 

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

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

 
d) 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,) 
 

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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3. Deklaracja spłaty zadłużenia:  
 

[  ] Spłacę zadłużenie w całości do dnia ……………………………………………….       
 
[  ] Spłacę zadłużenie w ratach po ………………..……...zł płatnych do ………..…...dnia każdego miesiąca. 

 

„Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony 
przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny”. 

 

 
 
       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 
POUCZENIE: 
1. Wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek Komornika: 

 ING Bank Śląski S.A.   64 1050 1386 1000 0092 4050 2105 
(w tytule wskazać imię , nazwisko dłużnika oraz sygn. Akt) 

2. Deklaracja dokonywania wpłat ratalnych nie jest tożsama z zawarciem ugody i wstrzymaniem czynności 

komorniczych. Decyzje dotyczące ewentualnego zwolnienia składników majątku spod zajęcia lub ich niezajmowania, 

w związku z dokonywanymi wpłatami należą do wierzyciela. 
 


