
       OŚWIADCZENIE  O  SYTUACJI  FINANSOWEJ I  MAJĄTKOWEJ PODATNIKA   
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

 

Wiek: 

Środki utrzymania i wysokość 

osiąganych dochodów                         
( proszę podać wyczerpująco 
wysokość zarobków z tyt. pracy 
zawodowej,  emerytury, renty, 
dochodów z prac dorywczych, zleceń 
i innych)  

 

Członkowie 
rodziny 

zamieszkali 
wspólnie z 
Panią/Panem 

prowadzący 
wspólne 
gospodarstwo 
domowe: 

 

 

Imię i nazwisko: 

1) 2) 3) 4) 

Wiek:     

Stopień 
pokrewieństwa: 

    

Rodzaje zajęcia: 

(pracuje,uczy się, 
prowadzi 
działalność, 
rencista, emeryt, 
itp.) 

    

Miejsce 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej: 

    

Wysokość 
miesięcznych 
dochodów netto: 

    

 

 

Miesięczne wydatki 
gospodarstwa domowego wg 

poszczególnych grup: 

 

Żywność: 

  

Ochrona zdrowia: 

 

 

Odzież, obuwie: 

 Kultura i oświata:  

 

Najem mieszkania: 

 Transport :  

Opał: 

 

 Pozostałe wydatki 

(pożyczki, kredyty - 
z podaniem na 
rzecz jakiego 
banku i w jakiej 
miesięcznej 
wysokości oraz   
jaki jest okres 
kredytowania) 

 

 

  

Energia elektryczna:  Łączność ( telefon 
stacjonarny, 
komórkowy 
internet):  

 



Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

 

Wiek: 

Woda, c.o., ścieki:  Pozostałe wydatki: 

(wymienić jakie) 

 

 

Miesięczne wydatki gospodarstwa 
domowego na leki wg poszczególnych 

rodzajów: 

Nazwa leku Cena za 
opakowanie 

Ilość opakowań 
zużywanych w 

miesiącu 

Wartość ogółem 

    

    

    

    

Posiadane urządzenia domowe                 

( wymienić rodzaj, rok zakupu, przybliżoną 
wartość) 

 

 

 

Posiadane przez Pana/Panią lub 
członka rodziny nieruchomości ( 
proszę podać jakie, gdzie położone i 
powierzchnię, wartość  szacunkową, 
czy wolne od obciążeń, jeśli obciążone 
to w jakiej kwocie i na jaką rzecz) 

 

 

 

 

 

Posiadane przez Pana/Panią lub 
członka rodziny ruchomości w tym 
samochody ( proszę podać markę i rok 
produkcji, wartość  szacunkową, czy 
wolne od obciążeń, jeśli obciążone to w 
jakiej kwocie i na jaką rzecz) 

 

 

 

 

 

Warunki mieszkaniowe (proszę podać 
rodzaj mieszkania-
kwaterunkowe,spółdzielcze, 
własnościowe, własny dom 
jednorodzinny, ilość izb, powierzchnia, 
nr księgi wieczystej, czy wole od 
obciążeń, jeżeli obciążone to w jakiej 
kwocie i na czyją rzecz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitały pieniężne i prawa majątkowe 
(oszczędności, papiery wartościowe, 
przedmioty wartościowe, itp.) 

 

 

 



Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

 

Wiek: 

Klęski żywiołowe, wypadki i inne 
zdarzenia losowe mające wpływ na 
Pana/Pani stan majątkowy ( dołączyć 
odpowiednie załączniki, zaświadczenia 
lekarskie, orzeczenia o 
niepełnosprawności itp.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zakres udzielonej pomocy społecznej  

(proszę podać czy Pan/Pani lub 
członek rodziny zamieszkały z 
Panem/Panią otrzymuje lub ubiega się 
o pomoc z Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Jeśli jest udzielona taka 
pomoc  to w jakiej  formie i na jaki 
czas została przyznana.  

 

Przyczyny braku zapłaty należności 

(proszę podać konkretne fakty i je 
udokumentować) 

 

 

Inne źródła dochodu 

(proszę podać jakie i jaki jest dochód)  

 

 

 

Posiadane przez Pana/Panią 
zadłużenia i ewentualne formy spłaty 

 

 

 

Jeżeli wniosek dotyczy rozłożenia na 
raty, proszę podać z jakich środków 
zamierza Pan/Pani regulować układ 
ratalny 

 

 

 

 
Uwaga – do niniejszej informacji proszę dołączyć dowody potwierdzające podane fakty: 

rachunki, zaświadczenia od lekarza, z zakładu pracy potwierdzenie dochodów, odcinek renty 
emerytury, zaświadczenie z biura pracy w przypadku osoby bezrobotnej, umowy kredytowe i 

dowody potwierdzające spłatę kredytów, dowody potwierdzające posiadane należności i 
zobowiązania. 

 
 

Oświadczam, iż świadomy/a jestem odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. Prawidłowość podanych 

wyżej informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem: 
 
 

         ........................................................                     .............................................................. 
                 (miejscowość i data)                                                   (czytelny podpis składającego oświadczenie) 


