
               
.............................................................                                  Załącznik nr 2 
                                 imię i nazwisko 

............................................................. 
                            adres 

.............................................................                 
                                       NIP 

............................................................. 
                            PESEL 

                                         
Oświadczenie o  stanie  majątkowym 

  

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia .................................................  
 
o udzielenie ulgi w spłacie należności ................................................................. 
                                                                                                        (rodzaj należności) 

przypadającej....................................................................................................  
                                              
oświadczam, że mój stan majątkowy jest następujący:      

(dane liczbowe należy podawać jako przeciętne z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożenia 
wniosku) 
 
1. Wysokość dochodów własnych netto (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić oraz 
dołączyć stosowne zaświadczenia): 

a) ze stosunku pracy, stosunku służbowego  
........................................................................................................................
. 
 
b) z działalności  gospodarczej  (proszę podać jej rodzaj według Polskiej Klasyfikacji    
    Działalności) 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
... 
c) z gospodarstwa rolnego (proszę podać jego powierzchnię i rodzaj  produkcji rolnej) 

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

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

....  

d) pozostałe (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić): 

- emerytura.................................................................................................zł 

- renta (inwalidzka gr....., rodzinna)...............................................................zł 

- dochody z umów zlecenia i umów o dzieło..................................................... zł 

- dochody z praw autorskich i praw pokrewnych .............................................. zł 

- zasiłek dla bezrobotnych  ........................................................................... zł 

- zasiłek  z pomocy społecznej  ....................................................................... zł 

- stypendium (podać rodzaj) ............................................................................. zł 

- alimenty .................................................................................................. zł 

 

2. Wysokość  dochodów netto innych osób   pozostających   we  wspólnym  
gospodarstwie domowym (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić oraz dołączyć 
stosowne zaświadczenia): 

 

A.…………………………………………… -mąż – żona – osoba pozostająca faktycznie  we wspólnym 
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      (imię i nazwisko)                                  pożyciu z wnioskodawcom 

a) ze stosunku pracy,  stosunku służbowego  
….....................................................................................................................
.. 

b) z działalności gospodarczej (proszę podać jej rodzaj według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności)    …................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) z gospodarstwa rolnego (proszę podać jego powierzchnię i rodzaj produkcji rolnej) 
….....................................................................................................................
........................................................................................................................
.... 

d) pozostałe (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić): 

- emerytura…..............................................................................................zł 

- renta (inwalidzka gr….., rodzinna)…............................................................ zł 

- dochody z umów zlecenia i umów o dzieło….................................................. zł 

- dochody z praw autorskich i praw pokrewnych …........................................... zł 

- zasiłek dla bezrobotnych  …........................................................................ zł 

- zasiłek  z pomocy społecznej  ..................................................................... zł 

- stypendium(podać rodzaj)…............................................................................ zł 

- alimenty …............................................................................................... zł 

 

B.…………………………………………      -  ………………………………………………………………………..  

      (imię i nazwisko)                                      (stopień pokrewieństwa, powinowactwa z wnioskodawcom) 

a) ze stosunku pracy,  stosunku służbowego  
........................................................................................................................
.. 

b) z działalności gospodarczej (proszę podać jej rodzaj według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności)    
................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) z gospodarstwa rolnego /proszę podać jego powierzchnię i rodzaj produkcji rolnej 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.... 

d) pozostałe (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić): 

- emerytura.................................................................................................zł 

- renta (inwalidzka gr....., rodzinna)............................................................... zł 

- dochody z umów zlecenia i umów o dzieło..................................................... zł 

- dochody z praw autorskich i praw pokrewnych .............................................. zł 

- zasiłek dla bezrobotnych  ........................................................................... zł 

- zasiłek  z pomocy społecznej  ..................................................................... zł 

- stypendium(podać rodzaj)............................................................................... zł 

- alimenty .................................................................................................. zł 

 

C.…………………………………………      -          …….…………………………………………………………………  

      (imię i nazwisko)                                                     (stopień pokrewieństwa, powinowactwa z wnioskodawcom) 
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a) ze stosunku pracy,  stosunku służbowego  
........................................................................................................................
.. 

b) z działalności gospodarczej (proszę podać jej rodzaj według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności)    
................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) z gospodarstwa rolnego (proszę podać jego powierzchnię i rodzaj produkcji rolnej) 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.... 

d) pozostałe (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić): 

- emerytura.................................................................................................zł 

- renta (inwalidzka gr....., rodzinna)............................................................... zł 

- dochody z umów zlecenia i umów o dzieło..................................................... zł 

- dochody z praw autorskich i praw pokrewnych .............................................. zł 

- zasiłek dla bezrobotnych  ........................................................................... zł 

- zasiłek  z pomocy społecznej  ..................................................................... zł 

- stypendium(podać rodzaj)............................................................................... zł 

- alimenty .................................................................................................. zł 

  

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

się (proszę podać płeć, wiek i rodzaj szkoły, do której uczęszczają) ……………………….. 

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

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

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

......  
 

4.  Posiadany majątek - zajmowane mieszkanie:  

a)nieruchomości (proszę podkreślić i  uzupełnić) 

- dom jednorodzinny                                       o pow.  ............... 
- mieszkanie spółdzielcze lokatorskie                  o pow. ................ 
- mieszkanie spółdzielcze własnościowe              o pow.  ............... 
- mieszkanie czynszowe                                  o pow.  ............... 
- mieszkanie własnościowe                              o pow.  ............... 
- nieruchomość związana 
   z działalnością gospodarczą: 
    -- grunt                                                    o pow.  ………………… 
    -- budynki                                                 o pow.  ..……………… 
- działka niezabudowana              o pow.  ...............   
- inna (wymienić) ………………………………….           o pow.   ………………. 

b) miesięczna wysokość opłat za używanie lokalu (proszę dołączyć kopie rachunków): 

- zaliczki (bieżące opłaty  
  na koszty zarządu 
  we wspólnocie mieszkaniowej)   ........................ zł 
- opłaty wnoszone na rzecz 
  spółdzielni mieszkaniowej          ........................ zł 
- czynsz najmu           ........................ zł 
- energia elektryczna            ........................ zł 
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- woda, ścieki                             ........................ zł 
- gaz                                   ........................ zł 
- centralne ogrzewanie                ........................ zł 
- TV, telefon, internet                 ........................ zł 
- inne (wymienić)……….              ........................ zł 
 

5. Środki transportowe (proszę właściwe podkreślić, podać markę, numer 
rejestracyjny i  rok produkcji): 

a) samochody ciężarowe  ........................................................................ 
b) autobusy                    ……………………………………………………………………………….. 
c) samochody osobowe   ........................................................................ 
d) ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy...................................................... 
e) motocykle, skutery        ………………………………………………………………………………. 
f) inne (wymienić jakie)     …………………………………………………………………………………               

6. Inne składniki majątku: np. wkłady na rachunkach bankowych, udziały i akcje            
w spółkach, obligacje i inne papiery wartościowe: 
........................................................................................................................
.. 
........................................................................................................................
.. 
........................................................................................................................
.. 

7. Inne źródła utrzymania wnioskodawcy niewymienione wyżej (np. pomoc rodziny lub 
innych osób) 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.... 
........................................................................................................................
.. 
........................................................................................................................
.. 
8.  Inne okoliczności mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy np. zaciągnięte 
kredyty i pożyczki, koszty leczenia, zdarzenia losowe mające wpływ na stan 
majątkowy wnioskodawcy, status  bezrobotnego bez prawa do zasiłku.     
........................................................................................................................
.. 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...... 
        
9. Uwagi (np. posiadane zaległości - wyszczególnienie z jakich tytułów i na jaką 
kwotę) 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........ 
 

 

Pouczenie: 

Oświadczenie powyższe składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń - za co, zgodnie z art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego, grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 3. 
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.........................................   

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

                data       podpis wnioskodawcy                      

                                             

 

 

  

 


	                                       NIP
	                            PESEL
	Oświadczenie o  stanie  majątkowym


