
……………………………. 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………… 

(adres) 

 

……………………………….. 

PESEL 

 

……………………………….   

NIP 

……………………………… 

tel. 

 
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 

 

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia  ……………………………                                   

w sprawie……………….……………………………………………………………………..  

oświadczam co następuje: 

I. Przyczyna powstałych zaległości: ……………………………………................... 

………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………. 

II. Sytuacja materialna Strony:  

1. Wysokość dochodów własnych netto (podkreślić właściwe i uzupełnić oraz dołączyć     

      stosowne zaświadczenia) 

a) ze stosunku pracy……………………………………………………………………… 

       b)  z działalności gospodarczej (proszę podać jej zakres)………………………………….   

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

c) z gospodarstwa rolnego (proszę podać powierzchnię, dochód z gospodarstwa               

i dzierżawy, wysokość rocznych dopłat bezpośrednich)………………………………..    

………………………………………………………………………………………… 

d) pozostałe, np. renta, emerytura, prace zlecone, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki          

i świadczenia rodzinne z opieki społecznej, alimenty:………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Wysokość dochodów netto osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym (właściwe podkreślić i uzupełnić oraz dołączyć stosowne zaświadczenia         

i podać stopień pokrewieństwa) 

       a) ze stosunku pracy……………………………………………………………………… 

       b)  z działalności gospodarczej (proszę podać jej zakres)………………………………….   

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

c) z gospodarstwa rolnego (proszę podać powierzchnię, dochód z gospodarstwa                 

i dzierżawy, wysokość rocznych dopłat bezpośrednich)………………………………..    

……………………………………………………………………………………….. 



d) pozostałe, np. renta, emerytura, prace zlecone, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki          

i świadczenia rodzinne z opieki społecznej, alimenty: 

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

3. Ilość osób pozostających na utrzymaniu Strony, w tym ilość dzieci uczących się 

(podać płeć, wiek oraz rodzaj szkoły, do której uczęszczają) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Posiadany majątek: 

dom o powierzchni …………………………………………………………………….. 

środki transportu, maszyny itp…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

inne składniki majątku : np. oszczędności, udziały i akcje w spółkach prawa 

handlowego………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Wydatki miesięczne na : 

energię elektryczną ……………………. 

gaz…………………………………….. 

wodę…………………………………… 

(należy dołączyć kopie rachunków) 

6. Posiadane zaległości – z jakich tytułów i na jaką kwotę: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

7. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację Strony np. choroba, wypadek, kradzież, 

status bezrobotnego bez prawa do zasiłku……………………………………………….. 

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

Powyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

– za co zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.  

 

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

data        podpis zobowiązanego 


