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Załącznik nr 3 

………................................................  Tułowice , dnia ……............................. 
(imię i nazwisko/nazwa)       
 

........................................................... 
(adres zamieszkania/adres do korespondencji) 

 

............................................................ 
(PESEL/NIP) 

 

….................................................... 
(telefon) 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 
 

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia .........................w sprawie udzielenia ulgi z tytułu: 

 

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

 

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

 

oświadczam co następuje: 

 

Przyczyna powstania zaległości 
 

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

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

 

I. Sytuacja materialna i rodzinna 
 

 A. Źródła i wielkość dochodów netto Wnioskodawcy oraz osób pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku 
− liczba osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe ………………….. 

 

Lp. Imię i nazwisko wiek 
Stopień 

pokrewieństwa 

miejsce pracy, 

wykonywania 

działalności 

gospodarczej,  

gospodarstwa 

rolnego 

 i inne (szkoła, 

przedszkole), 

Dochody 

z wynagrodzenia,                          

renty, emerytury, 

alimenty, stypendia, 

zasiłek dla 

bezrobotnych itp. 

Świadczenia z pomocy 

społecznej 

-zasiłki rodzinne 

-zasiłki pielęgnacyjne 

-zasiłki celowe 

-zasiłki okresowe 

-zasiłki stałe 

Dochód  

z 

3 miesięcy 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Wnioskodawca     

2        

3        

4        

Razem dochód z 3 miesięcy  

Uwaga: Kwoty dochodu należy udokumentować stosownymi oryginalnymi zaświadczeniami, 
decyzjami organów itp. 
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B. Struktura dodatkowych dochodów: 

 

1. Dodatkowe dochody  nie wymienione w tabeli (wypełnić i załączyć stosowne dokumenty 

np. zawarte umowy):** 

− z tytułu umów zlecenie i o dzieło itp……………………………………………..…… 

− z tytułu najmu i dzierżawy …………………………………………………………… 

− zasiłki chorobowe …………………………………………………………………….. 

− świadczenia z pomocy społecznej - dodatki mieszkaniowe…………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

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

− inne …………………………………………………………………………………… 

 

2. Dotyczy rolników  

− podać powierzchnię gospodarstwa i na terenie jakich gmin są położone grunty 

…………………………………………………………………………….………… 

− wysokość dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych (dołączyć decyzje ARiMR)** 

………………………………………………………………….………. 

− wysokość innych dopłat (dołączyć decyzje)** …………………………….… 

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

3.Źródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy (jeśli znajduje się Pan/Pani 

na utrzymaniu osób trzecich proszę podać rozmiar pomocy) 

 

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

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

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

4. Łączny miesięczny dochód netto rodziny  ...……………………………………………........ 

5. Dochód miesięczny na 1 członka rodziny……………………………………………………. 

 

6. Dodatkowe uwagi o sytuacji rodzinnej i materialnej członków rodziny zamieszkujących  

z Wnioskodawcą, a nie prowadzących wspólnego gospodarstwa domowego: 

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

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

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

 

7. Inne składniki majątku: np. oszczędności, obligacje, akcje (podać ich wartość i nazwę 

banku lub biura maklerskiego) ................................................................................................. 

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

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

8. Inne przedmioty wartościowe (rodzaj, wartość szacunkowa)…………………………...... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

C. Struktura wydatków 

1. Miesięczna wysokość opłat eksploatacyjnych (dołączyć odpowiednie dokumenty)** 

− czynsz …………………………………………………………………........................... 

− energia elektryczna  .......................................................................................................... 

− gaz ………………………………………………………………………........................ 

− woda ……………………………………………………………………………………. 

− telefon …………………………………………………………………………………... 

− telewizja………………………………………………………………………………… 

− opał……………………………………………………………………………………… 

− alimenty…………………………………………………………………………………. 

− inne ……………………………………………………………………………………... 

 

2. Spłata kredytów (podać kwotę kredytu, na jaki cel kredyt był zaciągnięty, okres i termin 

spłaty, wysokość miesięcznej raty oraz dołączyć umowy kredytowe lub harmonogram 

spłaty)** 

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

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

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

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

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

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

 

3. Inne posiadane zaległości, z wyszczególnieniem z jakich tytułów i na jaką kwotę  

(np. w Urzędzie Skarbowym, ZUS, wobec dostawców) ……………………………………. 

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

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

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

4. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną Wnioskodawcy np. choroba, 

wypadek, kradzież, status bezrobotnego (dołączyć dokumenty potwierdzające te sytuacje - 

zaświadczenia, karty informacyjne ze szpitala itp.)**  

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

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

II. Sytuacja mieszkalna 

1. Typ mieszkania: lokatorskie, własnościowe, kwaterunkowe, wynajęte, dom jednorodzinny 
(właściwe zakreślić ) 

 

Powierzchnia: mieszkania ……………. m2, działki………………………………. 

2. Posiadane nieruchomości (podać położenie, powierzchnie, rodzaj własności) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

3. Posiadane środki  transportowe (podać markę, numer rejestracyjny i rok produkcji)  

- samochody ciężarowe  .......................................................................................................... 

- samochody osobowe    .......................................................................................................... 

- inne np. przyczepy       .......................................................................................................... 

III. Do niniejszego wniosku dołączam następujące dokumenty: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

IV. Oświadczenie:  

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § l k.k. wg którego , „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". 

 

 

**UWAGA: DO WNIOSKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAŁĄCZYĆ STOSOWNE 
DOKUMENTY (DO PUNKTÓW, W KTÓRYCH SĄ WYMAGANE) LUB DO 
WGLĄDU PRZEDŁOŻYĆ ICH ORYGINAŁY.  
 

 

 

………………………………………… 
                           (czytelny podpis) 


