Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie
Jakub Siadul
ul. Rzymowskiego 30/320
02-697 Warszawa
KONTO do Spłat:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
03102010260000110202588788

WYKAZ MAJĄTKU DŁUŻNIKA W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ Km ............................
Świadom grożącej mi odpowiedzialności, karnej wypełniając swoje obowiązki ujęte w art. 8011 KPC, oświadczam:

Nazywam się........................................................................................................PESEL........................
zamieszkuję pod adresem........................................................................................................................................
mój nr telefonu.........................................................................................................................................................
właścicielem tego lokalu/domu jest...............................................................................................................
administruje nim (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarządca)..............................................................................
Komornik zastanie mnie pod w/w adresem (dzień, godz.)..............................................................................

zameldowany jestem pod adresem..........................................................................................................
właścicielem tego lokalu/domu jest.........................................................................................................
administruje nim (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarządca)..............................................................................
Moje źródło dochodu (podkreślić właściwe:umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gosp.)

nazwa m-ca pracy............................................................................................................................................
adres..................................................................................................miesięczny dochód................................
..
Nieruchomości własne (nr KW, dokładny adres, nr ewidencyjne)..............................................................................................

…......................................................................................................................................................................
Pojazdy mechaniczne własne (nr rejestracyjne, marka rok produkcji, m-ce postoju).............................................
…..............................................................................................................................................................................
.
Inne wartościowe ruchomości….............................................................................................................................
Moje czynne rachunki bankowe (nazwy Banków, nr kont).....................................................................................
.
…..............................................................................................................................................................................
.
Wierzytelności przypadające dłużnikowi (od kogo, za co?)....................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
Deklaruję spłatę na rachunek komornika: całość do dnia......................................................................................
rata w wysokości.................................................../miesięcznie do dnia..................................................................

Złożony wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.
data.........................................

podpis................................................................................

POUCZENIA:
Art. 8011 kpc. §1. Dłużnik składa komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykaz majątku wraz z oświadczeniem o jego
prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do
złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w
razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
Art. 233 kk. §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. §1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną
grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. §2. Warunkiem
odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. §3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a,
kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania. §4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca
lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. §4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w §4 działa nieumyślnie, narażając na
istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie
kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności
niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub
tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. §6. Przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do
osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej.
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w zw. z funkcjonowaniem kancelarii jest: Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Jakub Siadul

