
Brodnica, dnia …................................. r.

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Brodnic
Alicja Przystalska
87-300 Brodnica, ul. Gen. Hallera 2-4

 Sygn. akt : KM ........................../............ 

OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA W TRYBIE ART. 801 K.P.C. 

1. Dane dłużnika:
(nazwisko i imię/nazwa*): ............................................................………………...............................
(PESEL/REGON): ............................................................................………………...........................
(zamieszkały(a)/ z 
siedzibą*):...............................................................................................................................................
...................................................................................……………………………………….....…........
                                                               (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr. domu, tel. kontaktowy) 

(Nr dowodu osobistego/ numer  KRS*):  ...........................................……………..........................     
Urodzony(a) ….....................………................ w ........................................……...,(data i miejsce) 
syn(córka) ..............................……………………………………………........... (imię ojca i matki) 

2. Oświadczam, że źródłem mojego utrzymania jest:
(należy podać rodzaj świadczenia z ZUS, KRUS, MSWiA, Urzędu Pracy itp., bądź należy podać 
nazwę (firmę) i adres pracodawcy, wysokość dochodu brutto, a w wypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej podać nazwę (firmę), adres siedziby oraz rodzaj działalności 
gospodarczej, a także osiągany dochód, bądź bezrobotny) 
…................................................................................................................................. ..........................
...................................................................................................................................... .........................
....................................................................................................................................... ........................
....................................................................................................................................... ........................

3. Oświadczam, że jestem właścicielem następujących składników majątkowych: 
-nieruchomości (należy wskazać rodzaj prawa rzeczowego oraz wielkość udziału, adres położenia 
nieruchomości bądź numer działki, numer księgi wieczystej, bądź Spółdzielnię Mieszkaniową która
prowadzi rejestr ewidencji lokali własnościowych): 
.......................................................................................................... .....................................................
........................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................ ...................................................
- środki transportu (należy podać markę, model, nr rejestracyjny, rok produkcji,przybliżoną wartość 
pojazdu)
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................…
............................................................................................................................................................…

- ruchomości - sprzęt RTV i AGD (należy podać markę, rok produkcji):                                              
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

- inne ruchomości (w tym maszyny, urządzenia, antyki):
 ....................................................…………………………………………………...............................
…............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................…..



- rachunki bankowe (należy podać pełną nazwę i adres banku, nr rachunku): 
…............................................................................................................................................................
...................................................................................….....................................................................…

- wierzytelności (należy podać dokładną nazwę trzeciodłużnika, kwotę należności, załączyć kopie 
dokumentów potwierdzających należności): 
…............................................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................................
.. .................................................………………………………………………………………………
- inne prawa majątkowe (w tym lokaty, akcje obligacje udziały w spółkach):                                      
................................................................................................................................................................
....................................................................................................... ........................................................

Jestem / nie jestem podatnikiem VAT: ............................................

W sytuacji, gdy nie jest Pan/i w stanie spłacić zadłużenia jednorazowo proszę podać propozycję 
uregulowania zadłużenia w ratach, z podaniem kwot i terminów dobrowolnych wpłat na konto 
Komornika Sądowego przy sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicji Przystalskiej  w PKO BP nr 
43 1020 5024 0000 1402 0138 7893. Przy czym pierwsza wpłata powinna nastąpić w jak 
najkrótszym terminie dla uwiarygodnienia deklaracji dłużnika. 
Proszę również o podanie nr tel. Komórkowego do kontaktowania się w sprawie:...………....    
......................................................................................................................................................... ......
.......................................................................................................................................................... .....
.................................................................................. .............................................................................
................................................................................... ............................................................................
.................................................................................... ...........................................................................
..................................................................................... ..........................................................................
...................................................................................... ......................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 233. § 1 kodeksu karnego który stanowi, że 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 do lat 3 oraz, że niniejsze oświadczenie polega na prawdzie.

 ...................................................................................... 
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie             

imię i nazwisko                                                


