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Dzień dobry!
Miło mi, że zaglądasz na mój Blog www.dochodzeniewierzytelnosci.pl. Ważne
dla mnie jest również, że zainteresowałeś się kolejnym poradnikiem
zaproponowanym. Powinien ułatwić Ci złożenie do Sądu wniosku o wyjawienie
majątku oraz zapozna z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi tej
problematyki.
Czym jest wyjawienie majątku?
W postępowaniu o wyjawienie majątku, podobnie jak przy zleceniu
komornikowi poszukiwania majątku dłużnika, celem jest przede wszystkim
pozyskanie informacji. Istotą wyjawienia majątku jest zobowiązanie dłużnika,
aby na skutek żądania (np. wierzyciela czy komornika) osobiście złożył wykaz
całego swojego majątku. Wykaz majątku1 ze swej natury jest (czy też powinien
być) kompletny – dłużnik wpisuje dane ogólne dotyczące jego sytuacji
majątkowej oraz posiadane nieruchomości, środki finansowe, wierzytelności czy
ruchomości.
Ponadto, na skutek złożenia wniosku o wyjawienie majątku i wydania
postanowienia zobowiązującego dłużnika do złożenia wykazu majątku zostanie
on z urzędu wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego
Rejestru Sądowego. Dla dużej ilości dłużników samo już zagrożenie wpisem do
RDN stanowi skuteczną mobilizacją do spłacania długów. Może więc warto
spróbować?
Kiedy składać wniosek o wyjawienie?
Zgodnie z przepisem art. 913 K.p.c. wniosek może zostać złożony przed, w
trakcie i po wszczęciu egzekucji.
Niewątpliwie najczęściej wykorzystuje się instytucję wyjawienia, gdy egzekucja
jest bezskuteczna i nie uzyskałeś, jako wierzyciel, zaspokojenia swojej należności
w pełni (innymi słowy – jeśli dłużnik zaspokoił Twoje roszczenie jedynie
częściowo, wciąż możesz złożyć wniosek o wyjawienie).
Nie musisz jednak czekać tak długo – wniosek możesz złożyć również, jeśli po
Wykaz majątku, do wypełnienia przez dłużnika do pobrania ze strony Sądu Rejonowego dla ŁodziWidzewa w Łodzi: http://srlw.home.pl/pliki/boi/wykaz_majatku.pdf
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wszczęciu egzekucji, ale jeszcze przed jej zakończeniem, zajęty majątek Twojego
dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności. Pamiętaj jednak,
aby co do zasady nie składać wniosku o wyjawienie majątku przed dokonaniem
przez komornika odpowiednich zajęć (wierzytelności, ruchomości czy
wynagrodzenia za pracę). Gdy okażą się bezskuteczne, otrzymasz od komornika
pismo zatytułowane „Wysłuchanie wierzyciela przez umorzeniem postępowania
egzekucyjnego w trybie 827 K.p.c.”. Na tym etapie warto złożyć wniosek o
zawieszenie postępowania komorniczego – równocześnie ze złożeniem
wniosku o wyjawienie majątku. Natomiast jeżeli chciałbyś przyspieszyć bieg
spraw – wystąp do komornika o udostępnienie informacji o stanie sprawy w
trybie art. 7601 K.p.c.
Żądając wyjawienia majątku jeszcze przed wszczęciem egzekucji, musisz liczyć
się z koniecznością spełnienia następujących warunków. Po pierwsze – należy
uprawdopodobnić, że nie jest możliwe zaspokojenie w pełni należności z tego
majątku dłużnika, który jest już znany, ewentualnie – z przypadających
dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy (czyli
np. z jego wypłaty bądź emerytury). Tutaj również możesz skorzystać z żądania
w trybie 7601 K.p.c. udzielenia przez komornika informacji o prowadzonych w
stosunku do dłużnika innych postępowaniach egzekucyjnych. Po drugie – po
uzyskaniu tytułu wykonawczego – musisz wezwać dłużnika do zapłaty
należności listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dopiero
gdy dłużnik nie spełni świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wezwania do zapłaty, możesz składać wniosek o wyjawienie jego majątku.
Wniosek o nakazanie wyjawienia majątku i złożenie przyrzeczenia
Wniosku o wyjawienie majątku nie trzeba składać na urzędowym formularzu.
Wystarczy, jeśli spełni on wymagania zwykłego pisma procesowego, oraz
wymagania przewidziane dla tego wniosku. Najważniejsze jest, abyś zawarł w
nim żądanie nakazania dłużnikowi złożenia wykazu majątku i przyrzeczenia. We
wniosku powinieneś również wskazać komornika prowadzącego postępowanie
oraz sygnaturę akt komorniczych (za wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek składasz
przed wszczęciem egzekucji). Przykładowe wzory takiego wniosku znajdziesz na
końcu poradnika.
W zależności od tego, na jakim etapie postępowania skierujesz swój wniosek
(patrz: „Kiedy składać wniosek o wyjawienie”) będziesz zobligowany do
dołączenia do wniosku różnych dokumentów. Jeśli wniosek kierujesz przed
wszczęciem postępowania, dołączasz tytuł wykonawczy w oryginale (o tym,
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czym jest tytuł wykonawczy, przeczytasz w innym poradniku dostępnym na
moim blogu – Wniosek o klauzulę wykonalności). Złożenie odpisu (kserokopii,
wyciągu itp.) sprawi, że sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych:
złożenia oryginału tytułu wykonawczego. Wymóg dołączenia oryginału tytułu
wykonawczego dotyczy wyłącznie składania wniosku o wyjawienie przed
wszczęciem postępowania. Sąd Najwyższy w uchwale z 12 grudnia 2001 r. (III
CZP 70/01, OSNC 2002, Nr 10, poz. 116) uznał, iż załączenie tytułu
wykonawczego jest szczególnym warunkiem formalnym. Tytuł jest integralną
wniosku, w związku z tym „wszelkie dokumenty, których złożenia wraz z pismem
procesowym wymagają przepisy postępowania cywilnego mają ze swej istoty
znaczenie dowodowe i same w sobie nie stanowią przesłanek merytorycznego
żądania. Wymóg ich złożenia w przypadkach przewidzianych przepisami może
mieć na celu wykazanie zarówno okoliczności istotnych dla meritum sprawy jak
też kwestii procesowych związanych z biegiem postępowania”. Oznacza to, że
jeśli nie dołączysz tytułu wykonawczego do wniosku zostaniesz wezwany do
uzupełnienia braków formalnych wniosku pod rygorem jego zwrotu. Wymóg ten
jest uzasadniany obligatoryjnym charakterem przepisu art. 913 § 2 K.p.c.
Ponadto musisz oczywiście przedstawić wezwanie do zapłaty wraz z dowodem
nadania.
Załącznikiem do wniosku o wyjawienie majątku składanego w trakcie
prowadzonego postępowania egzekucyjnego będzie oczywiście kopia tytułu
wykonawczego (oryginał znajduje się przecież u komornika). Ponadto – odpis
protokołu zajęcia, pismo, jakie otrzymałeś od komornika, zatytułowane
„wysłuchanie przed umorzeniem...”. Możesz dołączyć również zaświadczenie
wykazujące, że na skutek prowadzonej egzekucji nie nastąpiło pełne
zaspokojenie wierzytelności. W praktyce sądy często żądają, by również te
dokumenty – a przynajmniej „wysłuchanie w trybie 827 kpc” składać w
oryginale.
Jeśli składasz wniosek po zakończeniu egzekucji, powinieneś przedłożyć
postanowienie komornika o umorzeniu postępowania z powodu
bezskuteczności egzekucji lub częściowej bezskuteczności (również lepiej w
oryginale). Niezależnie od tego, którą „wersję” wybierzesz pamiętaj, że wniosek
musi być dobrze udokumentowany. Inaczej sąd go oddali.
Sąd właściwy
Sądem właściwym do złożenia wniosku o wyjawienie majątku jest sąd rejonowy
właściwości ogólnej Twojego dłużnika, czyli najczęściej sąd jego miejsca
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zamieszkania. Oczywiście, jest możliwa sytuacja, w której dłużnik nie ma
miejsca zamieszkania. Wówczas należy ustalić miejsce jego pobytu. Na pewno
musi gdzieś nocować, trzymać swoje rzeczy, spotykać się z rodziną. Jednakże
jeśli okaże się to mimo wszystko niemożliwe do ustalenia albo ustalisz, że
miejsce pobytu nie znajduje się w Polsce – przepisy wskazują, iż możesz wnieść
wniosek do sądu ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika.
W przypadku, gdy okaże się, że dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce,
należy zastosować art. 28 K.p.c. Ogólną właściwość należy wówczas oznaczyć
według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w
Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika w Polsce. Tu jednak
zaczną się korowody z ustanowieniem kuratora, zaś dłużnik nawet nie dowie się
o sprawie.
Jeśli Twoim dłużnikiem nie jest osoba fizyczna, tylko osoba prawna (np. spółka),
wówczas oczywiście nie będziesz musiał określać miejsca zamieszkania, tylko
siedzibę dłużnika i do sądu, w którego okręgu Twój dłużnik prowadzi
działalność, kierować wniosek.
Opłata od wniosku
Wysokość opłaty od wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku jest
stała i niezależna od wielkości majątku dłużnika czy wysokości egzekwowanej
należności. Wynosi ona 40 zł, możesz ją uiścić przelewem bankowym na konto
sądu przeznaczone dla opłat sądowych (nr konta znajdziesz na stronie
internetowej właściwego sądu) bądź w sposób tradycyjny – kupując znaki
sądowe w sądowej kasie i naklejając je na wniosek o wyjawienie. Jednakże, jeśli
byłeś zwolniony od kosztów sądowych w postepowaniu rozpoznawczym lub
korzystałeś ze zwolnienia ustawowego, to również w postępowaniu o
wyjawienie nie będziesz ponosił kosztów. Musisz tylko wykazać to zwolnienie.
Pamiętaj, że jeśli będziesz wnioskował ponownie o wyjawienie majątku
dłużnika, musisz ponownie zapłacić 40 zł.
Pytania podczas rozprawy
Pytań nie musisz zadać dłużnikowi osobiście podczas posiedzenia w sądzie. De
facto nie musisz w ogóle zadawać mu jakichkolwiek pytań, ale niekiedy warto,
gdyż formularz wykazu majątku niewątpliwie nie jest pełny. Niemniej, możesz
odpowiednio wcześniej wysłać do sądu pismo, w którym wniesiesz o zadanie
konkretnych pytań Twojemu dłużnikowi, poza danymi, które dłużnik ujawni na
www.dochodzeniewierzytelnosci.pl
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formularzu.
Oto przykładowe pytania (jeśli nie znasz dobrze dłużnika, zajrzyj do internetu –
może się okazać, że na portalu społecznościowym wcale się nie kryje z nowym
samochodem czy domem bądź prowadzi domenę internetową):
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

pytania dotyczące jego nieruchomości:
a. od kogo dłużnik wynajmuje ten lokal?
b. w jakiej wysokości czynsz płaci?
c. czy lokal ma odrębną księgę wieczystą?
d. czy jest to prawo własnościowe spółdzielcze, jaka spółdzielnia
mieszkaniowa?
czy dłużnik posiada jakieś wierzytelności?
a. jeśli tak – to wobec kogo?
b. czy są to wierzytelności sporne czy niesporne?
c. czy stwierdzone wyrokiem?
czy dłużnik ma Indywidualne Konto Emerytalne (tzw. IKE)? jeśli tak, to
gdzie?
czy dłużnik opłaca składki ZUS? jeśli tak, to z czego, z jakich środków?
czy dłużnik ma jakieś kredyty? jeśli tak, to gdzie i w jakiej wysokości?
czy dłużnik ma prawo jazdy? czy korzysta z jakiegoś samochodu, jeśli tak
to czy to jest samochód w leasingu czy własny, we współwłasności?
pytania o domenę internetową (jeśli przypuszczasz, że dłużnik może być
jej właścicielem, bo np. wynika to z umieszczonego na niej nazwiska
dłużnika);
pytania o miejsce pracy (np. jeśli wiesz, że dłużnik gdzieś pracuje, zapytaj
o podstawy – umowa o pracę, zlecenie, dzieło);
inne pytania:
a. czy dłużnik jest lub był właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości, w szczególności nieruchomości gruntowych o
charakterze ... (np. rolnym)? Jeśli tak, to proszę podać numery ksiąg
wieczystych tych nieruchomości.
b. czy kredyt udzielony Dłużnikowi przez Bank, zabezpieczony hipoteką
umowną na kwotę X zł, obciążającą prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Z, został spłacony w całości lub choćby w
części, a jeśli tak, to kiedy nastąpiła spłata całkowita lub częściowa?
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Środki przymusu
Nieprzypadkowo niektórym osobom instytucja wyjawienia majątku kojarzy się z
tzw. „więzieniem za długi”. Odmowa współpracy oznacza dla dłużnika
początkowo grzywnę i przymusowe doprowadzenie (jeśli „dłużnik bez
usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub
przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na
zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia”), potem zaś możliwość
zastosowania aresztu do jednego miesiąca. Sankcje mają charakter
fakultatywny – do sądu należy wybór najskuteczniejszej (czy też najmniej
uciążliwej). Jeśli chodzi o przymusowe doprowadzenie, nie jest to instytucja
wyjątkowo skuteczna. Niejednokrotnie zdarza się, że sąd na posiedzeniu
informuje, iż „nie jest wiadomym, z jakiego powodu policja nie doprowadziła
dłużnika do sądu”. Koszty osadzenia dłużnika i jego pobytu w areszcie są
elementami kosztów postępowania o wyjawienie majątku dłużnika. W związku z
tym musisz się liczyć z tym, że przewodniczący wezwie Cię do uiszczenia zaliczki
na koszty, pod rygorem nieosadzenia dłużnika w areszcie.
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Ponowny wniosek
Zgodnie z art. 9181 K.p.c. kolejny wniosek o wyjawienie możesz złożyć już po
roku, jeżeli od złożenia przez dłużnika lub wyczerpania względem dłużnika
środków przymusu upłynął rok. Okoliczności uzasadniające taki wniosek to np.
nabycie spadku przez dłużnika, który złożył wykaz i przyrzeczenie, a jego stan
majątkowy był zgodny z rzeczywistością.
Z wnioskiem do sądu rejonowego o zobowiązanie dłużnika do złożenia nowego
wykazu majątku i przyrzeczenia wystąpić może poprzedni wierzyciel (czyli ten,
który inicjował pierwsze wyjawienie majątku dłużnika), jak też inny wierzyciel.
Jeśli nie wiesz, kiedy dłużnik składał ostatni wykaz majątku, bo nie byłeś
inicjatorem tego postępowania, możesz to ustalić w wydziale rejestrowym sądu
gospodarczego – w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie przepisu art. 55 pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
widnieje data złożenia przez dłużnika wykazu (co jest dość kłopotliwe). Jeżeli
tego nie ustalisz, Twój wniosek zostanie oddalony.
Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych
Po wydaniu postanowienia zobowiązującego dłużnika do złożenia wykazu
majątku i przyrzeczenia, sąd z urzędu przesyła wniosek o wpisanie dłużnika do
rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego w ramach Krajowego
Rejestru Sądowego. Konsekwencjami takiego wpisu jest nie tylko praktyczna
niemożność wzięcia kredytu czy telefonu na abonament przez najbliższe 10 lat
(a sprawdza się to coraz częściej), ale również utrata wiarygodność
przedsiębiorcy wpisanego do RDN wobec kontrahentów. Dlatego w wezwaniu
do zapłaty wystarczy niekiedy wskazanie, iż skutkiem złożenia wniosku o
wyjawienie majątku jest wpis z urzędu do RDN. Być może w ten sposób
zobligowany dłużnik ureguluje szybciej swoje zobowiązanie.
W swoich wezwaniach do zapłaty umieszczam następującą klauzulę:
„Jeżeli nie ureguluje Pan/Pani całości w/w kwoty w podanym na wstępie
terminie, zostanie złożony wniosek o wyjawienie Pana/Pani majątku, co może
skutkować automatycznym wpisaniem do rejestru dłużników niewypłacalnych
Krajowego Rejestru Sądowego”.
Jeżeli taka informacja zostanie prawomocnie do KRD wpisana, to w zasadzie nie
można jej już usunąć przez 10 lat, choćby dłużnik zapłacił.
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Jaki jest cel tego postępowania?
Gdy dłużnik ujawni swój majątek, wierzyciel uzyskuje informację, do których
składników może kierować egzekucję. A to niewątpliwie zaoszczędza mu czas
i pieniądze.
Wprowadzając ostatnią dużą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego,
obowiązującą od 3 maja 2012 r., ustawodawca rozszerzył katalog sytuacji, w
których dopuszczalne jest wyjawienie majątku, jednocześnie ograniczył zakres
obowiązków komornika dotyczący zbierania informacji o majątku dłużnika.
Komornik już nie „wzywa”, a jedynie „może wezwać” dłużnika do złożenia
wyjaśnień. Wydaje się więc, że instytucja wyjawienia majątku będzie
sukcesywnie zyskiwać na znaczeniu – czego chce sam ustawodawca. A o tym, że
„się ruszyło” świadczą statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące spraw
o wyjawienie majątku – liczba spraw między 2009 a 2011 wzrosła o ok. 10%.
Statystyk po nowelizacji niestety jeszcze nie ma.
Przykładowe wzory wniosku
Poniżej znajdziesz wzory wniosków o wyjawienie majątku, które możesz złożyć
przed, po lub w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Każda
sytuacja może jednak być inna – wzór może Ci pomóc w konstruowaniu
własnego uzasadnienia.
Wniosek składany w sytuacji, gdy nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie
egzekucyjne:
Toruń, dnia 13 sierpnia 2013 r.
Sąd Rejonowy w Toruniu
I Wydział Cywilny
ul. Piastowska 7
87-100 Toruń
Wierzyciel:

Karol Sienkiewicz
ul. Warszawska 4/1
87-100 Toruń
PESEL:

Dłużnik:

Jan Kowalski
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ul. Fikcyjna 6
87-100 Toruń
NIP: 999-111-00-22
PESEL: 80010108800
WNIOSEK O NAKAZANIE WYJAWIENIA MAJĄTKU I ZŁOŻENIE PRZYRZECZENIA
Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1) zobowiązanie Dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem
rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i
innych praw majątkowych i złożenia przyrzeczenia, o którym mowa w
przepisie art. 913 § 1 k.p.c.,
2) zasądzenie od Dłużnika na rzecz Wierzyciela kosztów postępowania.
UZASADNIENIE
Mocą nakazu zapłaty z dnia 7 października 2010 r., wydanego w sprawie o
sygnaturze V GNc 1/10, Sąd Rejonowy w Toruniu nakazał Dłużnikowi zapłatę na
moją rzecz kwoty 10.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w
płatności i kosztami procesu. Powyższy nakaz zapłaty uprawomocnił się i został
opatrzony klauzulą wykonalności.
dowód:

nakaz zapłaty z dnia 7.10.2010 r., sygnatura akt V GNc 1/10 wraz z
postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności.

Według informacji uzyskanych od Komorników Sądowych przy Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy oraz w Toruniu, przeciwko Dłużnikowi toczyły się 2
inne postępowania egzekucyjne, które były bezskuteczne.
dowód:

pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
z dnia 30.04.2011r., sygnatura akt KMO 3/11; pismo Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, z dnia 2.05.2011 r.,
sygnatura akt KMO 66/11.

Opłatę od wniosku w kwocie 40 zł uiszczono przelewem na rachunek bankowy
Sądu.
Załączniki:
1) dokumenty wymienione w treści wniosku,
2) potwierdzenie przelewu opłaty od wniosku w kwocie 40 zł,
3) odpis wniosku wraz z odpisami załączników.

www.dochodzeniewierzytelnosci.pl

www.radcowie.biz

Karol Sienkiewicz 11
Wyjawienie majątku

Wniosek składany w sytuacji, gdy prowadzone postępowanie egzekucyjne nie
rokuje zaspokojenia należności
Toruń, dnia 13 sierpnia 2013 r.
Sąd Rejonowy w Toruniu
I Wydział Cywilny
ul. Piastowska 7
87-100 Toruń
Wierzyciel:

Karol Sienkiewicz
ul. Warszawska 4/1
87-100 Toruń
PESEL:

Dłużnik:

Jan Kowalski
ul. Fikcyjna 6
87-100 Toruń
NIP: 999-111-00-22
PESEL: 80010108800

WNIOSEK O NAKAZANIE WYJAWIENIA MAJĄTKU I ZŁOŻENIE PRZYRZECZENIA
Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1) zobowiązanie Dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem
rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i
innych praw majątkowych i złożenia przyrzeczenia, o którym mowa w
przepisie art. 913 § 1 k.p.c.,
2) zasądzenie od Dłużnika na rzecz Wierzyciela kosztów postępowania.
UZASADNIENIE
Mocą nakazu zapłaty z dnia 7 października 2010 r., wydanego w sprawie o
sygnaturze V GNc 1/10, Sąd Rejonowy w Toruniu nakazał Dłużnikowi zapłatę na
moją rzecz kwoty 10.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w
płatności i kosztami procesu. Powyższy nakaz zapłaty uprawomocnił się i został
opatrzony klauzulą wykonalności.
dowód:

kopia nakazu zapłaty z dnia 7.10.2010 r., sygnatura akt V GNc 1/10
wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności (oryginał
znajduje się aktach Komornika Sądowego).

www.dochodzeniewierzytelnosci.pl

www.radcowie.biz

Karol Sienkiewicz 12
Wyjawienie majątku

Na mój wniosek, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, wszczął
przeciwko Dłużnikowi postępowanie egzekucyjne pod sygnaturą KM 2/11.
Prowadzone postępowanie egzekucyjne jak dotąd nie dało efektu w postaci
wyegzekwowania jakiekolwiek kwoty od Dłużnika na rzecz Wierzyciela.
Ponadto z informacji, jaką Wierzycielowi przesłał Komornik Sądowy w piśmie z
dnia 31 lipca 2013 r., wynika bez żadnych wątpliwości, że można przypuszczać,
iż ze znanego majątku dłużnika, ani też z jego wynagrodzenia za pracę lub z
przypadających mu okresowo świadczeń za okres 6 miesięcy. nie będzie mogła
być zaspokojona egzekwowana należność.
dowód:

odpis pisma Komornika Sądowego z dnia 31 lipca 2013 r., odpis
protokołu zajęcia wierzytelności z wynagrodzenia za pracę, odpis
protokołu zajęcia rachunku bankowego;

Opłatę od wniosku w kwocie 40 zł uiszczono przelewem na rachunek bankowy
Sądu.
Załączniki:
1) dokumenty wymienione w treści wniosku,
2) potwierdzenie przelewu opłaty od wniosku w kwocie 40 zł,
3) odpis wniosku wraz z odpisami załączników.

www.dochodzeniewierzytelnosci.pl

www.radcowie.biz

Karol Sienkiewicz 13
Wyjawienie majątku

Wniosek składany w sytuacji, gdy nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie
egzekucyjne:
Toruń, dnia 13 sierpnia 2013 r.
Sąd Rejonowy w Toruniu
I Wydział Cywilny
ul. Piastowska 7
87-100 Toruń
Wierzyciel:

Karol Sienkiewicz
ul. Warszawska 4/1
87-100 Toruń
PESEL:

Dłużnik:

Jan Kowalski
ul. Fikcyjna 6
87-100 Toruń
NIP: 999-111-00-22
PESEL: 80010108800

WNIOSEK O NAKAZANIE WYJAWIENIA MAJĄTKU I ZŁOŻENIE PRZYRZECZENIA
Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1) zobowiązanie Dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem
rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i
innych praw majątkowych i złożenia przyrzeczenia, o którym mowa w
przepisie art. 913 § 1 k.p.c.,
2) zasądzenie od Dłużnika na rzecz Wierzyciela kosztów postępowania.
UZASADNIENIE
Mocą nakazu zapłaty z dnia 7 października 2010 r., wydanego w sprawie o
sygnaturze V GNc 1/10, Sąd Rejonowy w Toruniu nakazał Dłużnikowi zapłatę na
moją rzecz kwoty 10.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w
płatności i kosztami procesu. Powyższy nakaz zapłaty uprawomocnił się i został
opatrzony klauzulą wykonalności.
dowód:

nakaz zapłaty z dnia 7.10.2010 r., sygnatura akt V GNc 1/10 wraz z
postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności.

www.dochodzeniewierzytelnosci.pl

www.radcowie.biz

Karol Sienkiewicz 14
Wyjawienie majątku

Na mój wniosek, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, wszczął
przeciwko Dłużnikowi postępowanie egzekucyjne pod sygnaturą KM 2/11.
Postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne, ponieważ Dłużnik nigdzie
nie pracuje i nie ujawniono żadnych elementów majątku Dłużnika, które
mogłyby doprowadzić do zaspokojenia roszczenia Wierzyciela. Egzekucja z
wierzytelności i kont bankowych również okazała się bezskuteczna.
dowód:

postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w
Toruniu z dnia 18.11.2011 r., sygnatura akt KM 2/11.

Na skutek dotychczas prowadzonej egzekucji, nie uzyskałem zaspokojenia
dochodzonego roszczenia, wobec czego niniejszy wniosek jest uzasadniony i
konieczny.
Opłatę od wniosku w kwocie 40 zł uiszczono przelewem na rachunek bankowy
Sądu.
Załączniki:
1) dokumenty wymienione w treści wniosku,
2) potwierdzenie przelewu opłaty od wniosku w kwocie 40 zł,
3) odpis wniosku wraz z odpisami załączników.

www.dochodzeniewierzytelnosci.pl

www.radcowie.biz

