
  
  
  

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ZOBOWIĄZANEGO 
  
  

  

1. Dane identyfikacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej: 

a. Nazwisko i imię ………………………………………………………………… 
b. PESEL ………………………………………………………………………….. 
c. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………….. 
d. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………… 
e. Telefon, fax ……………………………………………………………………… 

  
  

2. Informacja o sytuacji majątkowej zobowiązanego (dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności 
gospodarczej). 

  

a)      Miejsce pracy składającego oświadczenie (nazwa zakładu pracy i jego adres) 

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

b)      Źródła dochodów składającego oświadczenie i wysokość średniego miesięcznego dochodu[1] (brane są pod 
uwagę trzy ostatnie miesiące[2]) 

  
  
  

Rodzaj Kwota dochodu 

Wynagrodzenie ze stosunku pracy   

Emerytury i renty krajowe/zagraniczne   

Najem lub dzierżawa   

Inne (np. renty dzieci, prawa majątkowe, umowy zlecenia, 
itp.) 

  

  

c)      Miejsce pracy współmałżonka składającego oświadczenie (nazwa zakładu pracy i jego adres) 

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

 

 

d)      Źródła dochodów współmałżonka składającego oświadczenie i wysokość średniego miesięcznego dochodu² 

file://///rutad/poczta/UchwaÅ�y/kadencja%202010-2014/7.%20sesja%20VII/47%20uchwaÅ�a%20umarzanie.doc%23_ftn1
file://///rutad/poczta/UchwaÅ�y/kadencja%202010-2014/7.%20sesja%20VII/47%20uchwaÅ�a%20umarzanie.doc%23_ftn2


(brane są pod uwagę trzy ostatnie miesiące³) 

  

Rodzaj Kwota dochodu 

Działalność gospodarcza   

Wynagrodzenie ze stosunku pracy   

Emerytury i renty krajowe/zagraniczne   

Najem lub dzierżawa   

Inne (np. renty dzieci, prawa majątkowe, umowy zlecenia, 
itp.) 

  

  

e)      Liczba osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym …………, ich łączne dochody² 
………………… w okresie ………………… 

f)        Liczba osób pozostających na utrzymaniu i ich wiek 

…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

g)      Wykaz i wartość posiadanego majątku: 

  

a. Posiadany majątek ruchomy (np. samochody, maszyny) 

Rodzaj majątku oraz 
nr rejestracyjny, rok 
produkcji 

Data nabycia Cena zakupu Wartość rynkowa Czyją stanowi 
własność 

          

          

          

          

          

          

  

b. Posiadany majątek nieruchomy (np. budynki, mieszkania, parcele) 

Rodzaj nabycia 
(kupno, 
darowizna, 
spadek) 

Data nabycia Nr księgi 
wieczystej 

Adres, 
powierzchnia 

Wartość 
rynkowa 

Czyją stanowi 
własność 

            

            

            

            

            

            

  

c. Pozostały majątek (papiery wartościowe, udziały, wierzytelności, lokaty – ze wskazaniem czyja stanowią 
własność): 

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

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

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

h)      Opłaty bieżące: 



- Czynsz…………………………………………….. 

- Opłaty za media (woda, energia, gaz, telefon) 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

i)        Pozostałe zobowiązania (kredyty, alimenty, pożyczki, należności bądź zaległości publicznoprawne ze wskazaniem 
ich wysokości): 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

j)        Czy zobowiązany korzystał dotychczas z ulg – jeżeli tak, to należy podać rodzaj ulgi (m. in. umorzenie, odroczenie 
terminu płatności, rozłożenie na raty), kwotę przyznanej ulgi oraz datę jej przyznania: 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
  

 k)      Wskazanie powodów uzasadniających udzielanie aktualnie wnioskowanej ulgi 

(umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty): 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………… 
  

 Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że zostałem/am uprzedzony/a o 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny 

(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – za złożenie zeznań niezgodnych z prawdą i zatajenie 

prawdy. 

Zgodnie z art. 233 § 1. 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. 

Podpis (Imię i Nazwisko) ………………………………… 

Data…………………………… 

 [1] Dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej oraz dla osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą: przez kwotę dochodu rozumie się kwotę wynagrodzenia brutto pomniejszoną o składki na ubezpieczenia 
społeczne i koszty uzyskania przychodu. Dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości 
prawnej: przez kwotę dochodu rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. 

[2] Przez ostatnie trzy miesiące rozumie się trzy pełne kalendarzowe miesiące przed dniem sporządzenia oświadczenia 
o sytuacji majątkowej zobowiązanego. 

 

Wytworzył:  

 

file://///rutad/poczta/UchwaÅ�y/kadencja%202010-2014/7.%20sesja%20VII/47%20uchwaÅ�a%20umarzanie.doc%23_ftnref1
file://///rutad/poczta/UchwaÅ�y/kadencja%202010-2014/7.%20sesja%20VII/47%20uchwaÅ�a%20umarzanie.doc%23_ftnref2

