PILNE
WYJAŚNIENIA DŁUŻNIKA W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM..............................
(wyjaśnienia należy nadesłać na adres kancelarii w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma)
Świadomy grożącej mi odpowiedzialności, wypełniając swoje obowiązki ujęte w art. 801 kpc, oświadczam:
Nazywam się..............................................................PESEL..............................................................................
zamieszkuję pod adresem.....................................................................................................................................
mój nr telefonu......................................................................................................................................................
właścicielem domu/lokalu w którym zamieszkuję jest........................................................................................
administruje nim (spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa- proszę podać dokładną nazwę oraz
adres ....................................................................................................................................................................
Komornik zastanie mnie pod adresem.................................................................................................................
w godzinach.........................................................................................................................................................
Moim źródłem dochodu jest A) Praca B) Własna działalność gospodarcza C) inne …......................................
(proszę podkreślić właściwe i wskazać adres i nazwę zakładu pracy ew. miejsca wykonywania
działalności).........................................................................................................................................................
Mój miesięczny dochód wynosi...........................................................................................................................
Jestem właścicielem nieruchomości położonej pod
adresem ...............................................................................................................................................................
nr księgi wieczystej..............................................................................................................................................
Posiadam rachunki bankowe w banku (proszę podać nazwę banku)..................................................................
Przysługują mi następujące wierzytelności (od kogo i za
co?) .....................................................................................................................................................................
Posiadam następujące pojazdy (marka, nr rejestracyjny, rok prod., miejsce postoju,
wartość ................................................................................................................................................................
Posiadam inne wartościowe rzeczy np. maszyny, sprzęt agd/rtv).......................................................................
DEKLARUJĘ DOBROWOLNĄ SPŁATĘ ZADŁUŻENIA:
A) w całości do dnia......................................... B) w ratach w wysokości........................./miesięcznie do
dnia .........................................
Data.............................................

Czytelny podpis...............................................................

Pouczenie:
Art. 801 kpc
Jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający
przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik
wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia
egzekucji.
Art. 801(1) § 1 kpc
Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem 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.
§ 2 Przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 9181 , art. 919 oraz art. 1053 § 2 stosuje się odpowiednio, z
tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu
dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika.
Art. 801(2) kpc
Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 nie można ustalić majątku pozwalającego na
zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi
poszukiwanie majątku dłużnika.

