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 SĄD REJONOWY W KALISZU 
I Wydział Cywilny 
Aleja Wolności 13 

62-800 Kalisz 

  

Wierzyciel: Jan Kowalski 

ul. Zielona 4, 

61-500 Poznań 

 

Dłużnik: Jan Nowak 

ul. Żółta 24/12 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

 

WZÓR 
WNIOSEK O NAKAZANIE WYJAWIENIA MAJĄTKU 

DŁUŻNIKA I ZŁOŻENIE PRZYRZECZENIA 

  
Działając w imieniu własnym wnoszę o: 
 

1) zobowiązanie dłużnika Jana Nowaka do złożenia wykazu jego majątku z wymienieniem rzeczy i 
miejsca, w którym się znajdują, przypadających mu wierzytelności oraz innych praw majątkowych 
oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed 
prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny"; 

2) zasądzenie wierzycielowi od dłużnika kosztów postępowania według norm przepisanych, 

 

UZASADNIENIE 

Mocą prawomocnego nakazu zapłaty z dnia __________ r. w sprawie o sygn. akt: ___________ Sąd 
Rejonowy w Kaliszu, nakazał Janowi Nowakowi zapłatę na moją rzecz kwoty w wysokości ______ zł wraz z 
ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu w kwocie _______ zł. Powyższy nakaz opatrzono klauzulą 
wykonalności w dniu __________ r. 

 

Dowód: kopia nakazu zapłaty z dnia ________ r. (sygnatura akt _________ ) wraz z postanowieniem o 
nadaniu klauzuli wykonalności (oryginał znajduje się w aktach Komornika Sądowego) 



 

Strona 2 z 2 

 

 

Na wniosek wierzyciela, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu ___________ wszczął 
postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi Janowi Nowakowi o sygn. KM ________. W toku 
powyższego postępowania egzekucyjnego Komornik Sądowy, wysłuchując wierzyciela w trybie art. 827 k.p.c. 
poinformował go o bezskuteczności egzekucji.  

 

Dowód: odpis pisma Komornika Sądowego o wysłuchaniu stron przed zawieszeniem lub umorzeniem postepowania z 
dnia ___________ r. 

   
Wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia swojej wierzytelności, w związku z czym niniejszy wniosek jest 
uzasadniony i wnoszę jak na wstępie. 
 
 
Po wydaniu postanowienia zobowiązującego dłużnika do złożenia wykazu majątku i przyrzeczenia, wnoszę o 
przesłanie wniosku o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego w 
ramach Krajowego Rejestru Sądowego.    
 
 
Opłatę od wniosku w kwocie 40 zł uiszczono przelewem na rachunek bankowy Sądu. 
 
 
 
 

  

  
Jan Kowalski 

 
 
Załączniki: 
 

1) dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 40 zł, 
2) kopia nakazu zapłaty z dnia _________ r. (sygnatura akt ____________ ) wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności 

(oryginał znajduje się w aktach Komornika Sądowego) 
3) pismo Komornika Sądowego o wysłuchaniu stron przed zawieszeniem lub umorzeniem postepowania z dnia _________ r., 
4) odpis pisma dla dłużnika wraz z załącznikami. 


