Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.
Paweł Żurawski
Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25
tel.: 95 7822116, tel. kom. 7 32 55 55 32, fax.: 95 7822 117
www.kancelaria-komornik.pl
poczta@kancelaria-komornik.pl
Bank Millennium S.A.
96 1160 2202 0000 0002 4599 5538

Adnotacja o wpłynięciu wniosku:

OŚWIADCZENIE
MAJĄTKOWE W TRYBIE ART. 801 KPC
POUCZENIE
✔
✔
✔

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.
Dłużnik wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.
Oświadczenie należy złożyć w kancelarii komornika lub nadać w urzędzie pocztowym na adres kancelarii komornika.

A. DANE DŁUŻNIKA \ ZOBOWIĄZANEGO \ UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA:
1.

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy:

2.

PESEL:

3. NIP:

4.

REGON / KRS

5. Telefon:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA:
6.

Miejscowość:

7.

Ulica:

8.

Numer domu:

9.

Numer lokalu:

10. Kod pocztowy:

15. Numer lokalu:

16. Kod pocztowy:

ADRES DLA DORĘCZEŃ:
11. Nazwa lub firma / Imię i nazwisko:

12. Miejscowość:
13. Ulica:
14. Numer domu:

B. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE:
OŚWIADCZAM, ŻE ŹRÓDŁEM MOJEGO UTRZYMANIA JEST:



wynagrodzenie ze stosunku pracy – należy wskazać wynagrodzenie brutto:
należy wskazać nazwę i adres pracodawcy:



świadczenie emerytalno – rentowe – należy wskazać wysokość świadczenia:
należy wskazać nazwę i adres organu rentowo-emerytalnego:



prowadzona działalność gospodarcza – należy wskazać wysokość osiąganych dochodów – ostatnie PIT 5
należy wskazać nazwę i adres prowadzenia działalności gospodarczej:



inne źródła dochodów:

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM WŁAŚCICIELEM NASTĘPUJĄCYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH:



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



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



inne ruchomości (maszyny , urządzenia, wyroby gotowe, surowce, antyki)



rachunki bankowe bankowe (należy podać nazwę banku oraz adres)



wierzytelności (należy podać dokładną nazwę dłużnika, kwotę należności oraz złożyć kopie dokumentów potwierdzających należności)



inne prawa majątkowe (lokaty, akcje, obligacje, i inne)



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

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM PŁATNIKIEM PODATKU VAT:



nie



tak - właściwym do rozliczenia Urzędem Skarbowym jest:

WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO OŚWIADCZENIA:
Lp.

Nazwa załącznika

Liczba załączników

17.
18.
19.

DŁUŻNIK / UCZESTNIK POSTĘPOWANIA:
Nazwa / Imię i nazwisko

Data
(dzień / miesiąc / rok)

Podpis

