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Sygnatura akt: ………………     Jędrzejów; Dnia ……………......................... 

 

Oświadczenie dłużnika o stanie majątkowym 

(Oświadczenie po wypełnieniu przesłać na adres kancelarii) 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE 
Imię i nazwisko    ………………………………………………………………...................... 

NIP…………………………..   PESEL…………………………..  Dowód osobisty .......................... 

Telefon kontaktowy   ………………………………………………………………...................... 

Data i miejsce urodzenia  ………………………………………………………………...................... 

Imiona rodziców   ………………………………………………………………...................... 

Stan cywilny (Imię małżonka)   ………………………………………………………………...................... 

Adres zameldowania   ………………………………………………………………...................... 

Adres zamieszkania   ………………………………………………………………...................... 

Adres do korespondencji  ………………………………………………………………...................... 

DANE RODZINNE 

Dzieci (imiona i nazwiska, czy uczą się czy same się utrzymują) 

………………………………………………..……………………………………………………………….............................. 

Ilość osób na utrzymaniu:………………………………........................................................................................ 

 
 
OPIS ZAJMOWANEGO LOKALU 
Właścicielem lokalu jest  ………………………………………………………………...................... 

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (np.: własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, najem) 

………………………………………………..……………………………………………………………….............................. 
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Liczba pomieszczeń i powierzchnia lokalu:………………………...................................................................... 

Opis mebli i sprzętów w mieszkaniu, ich szacunkowa wartość……………….................................................... 

 
WYKSZTAŁCENIE I ZAWÓD 
…....................................................................................................................................................................... 

ŹRÓDŁA UTRZYMANIA 

Miejsce pracy     ………………………………………………………………...................... 

Wysokość dochodu (netto)   ………………………………………………………………...................... 

Zajmowane stanowisko   ………………………………………………………………...................... 

ZOBOWIĄZANIA 

Wobec banków   ………………………………………………………………...................... 

Wobec urzędów   ………………………………………………………………...................... 

Alimentacyjne    ………………………………………………………………...................... 

Z tytułu podatków   ………………………………………………………………...................... 

Z tytułu kredytów   ………………………………………………………………...................... 

U osób fizycznych   ………………………………………………………………...................... 

Z tytułu miesięcznych opłat (czynsz, woda, energia itp.) …………………........................................................ 

Czy inni komornicy prowadzą egzekucję (podać którzy) …………………........................................................ 

 
MAJĄTEK RUCHOMY 

Pojazdy (marka, model, rok produkcji, nr rej., wartość szacunkowa)……….................................................... 

………................................................................................................................................................................. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podać ruchomości znajdujące się w zakładzie 

dłużnika (maszyny, sprzęt, środki transportu, urządzenia biurowe) 

………................................................................................................................................................................. 

………................................................................................................................................................................. 
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NIERUCHOMOŚCI 

(domy, mieszkania, grunty itp. – podać położenie, nr księgi wieczystej i wartość) 

Dom………......................................................................................................................................................... 

Mieszkanie własnościowe   

Działki    ………………………………………………………………...................... 

Gospodarstwo rolne   ………………………………………………………………...................... 

POZOSTAŁE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE 

Rachunki bankowe  

(nazwa banku   ………………………………………………………………...................... 

 

Akcje, obligacje, papiery wartościowe, zwroty nadpłat podatku itp. 

………................................................................................................................................................................. 

………................................................................................................................................................................. 

Inne wierzytelności……….................................................................................................................................. 

………................................................................................................................................................................. 

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA DŁUŻNIKA DOTYCZĄCE SPŁATY ZADŁUŻENIA 

………................................................................................................................................................................. 

………................................................................................................................................................................. 

………................................................................................................................................................................. 

………................................................................................................................................................................. 

 

…............................................. 

Czytelny podpis dłużnika 


