
……..................…......., dn.........…............….

Sąd Rejonowy w ....................................

...................................................................

Wierzyciel: .......................................................

Dłużnik: ...................................................................

sygn. sprawy: ...............................................................

Wniosek o nakazanie wyjawienia majątku i złożenie przyrzeczenia 

Działając w imieniu Mocodawców, na podstawie art. 913 § 1 k.p.c. 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............................,  wydanego  w  sprawie

o sygnaturze .............................., Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

nakazał Dłużnikowi zapłatę na  rzecz mojego Mocodawcy kwoty ................... 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  .................................  sygnatura

akt  .........................................  wraz  z  postanowieniem  o  nadaniu  klauzuli

wykonalności. 

Na wniosek mocodawcy Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ......................

– ................................, wszczął przeciwko Dłużnikowi postępowanie egzekucyjne pod

sygnaturą ................................ Postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

ponieważ Dłużnik pod wskazanym adresem nie posiada żadnego majątku podlegającego

zajęciu. Egzekucja z wierzytelności i kont bankowych również okazała się bezskuteczna.

Przeciwko Dłużnikowi  prowadzone  już  było  identyczne  postępowanie  przez  Komornika

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w ............................. – ......................................

(sygn. akt ..........................), które wykazało, iż Dłużnik nie posiada żadnego majątku,

który  mógłby  ulec  zajęciu,  co  zostało  potwierdzone  protokołem

z dnia ....................................

Dowód: 

-  postanowienie  Komornika  Sądowego  przy  Sądzie  Rejonowym  w  .........................

z dnia ..................................., sygn akt. ........................................

-  protokół  z  czynności  komorniczych  z  dnia  ................................  w  sprawie

o sygnaturze ..................



Na skutek dotychczas prowadzonej egzekucji, mój Mocodawca nie uzyskał 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. 


