
                                                                             Załącznik do Instrukcji udzielania 
                                                                                                             ulg w spłacie i umarzania należności 

     w urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 
Zarządzenie nr BO.0050.34.2016 

  z dnia 22 lutego 2016 r 

 
Oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji materialnej, finansowej i rodzinnej 

 
 
Nazwisko i imię składającego oświadczenie …............................................................................. 
Data i miejsce urodzenia …............................................................. PESEL …..….......................... 
 
Firma (nazwa, siedziba, NIP, REGON i PKD) …………………………………………………………………………….  
…...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Zakres prowadzonej działalności gospodarczej …....................................................................... 
…...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Miejsce zamieszkania …............................................................................................................... 
Nr telefonu ….............................................. 
Oświadczenie jest składane w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w zakresie 
…...................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
dotyczącym.................................................................................................................................. 
 
 
Przyczyna powstania zaległości …................................................................................................ 
…...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
Kwota będąca przedmiotem wniosku: …..................... (należność główna) /odsetki.................. 
/termin odroczenia do dnia …..................................................................../ raty (częstotliwość, 
ilość, terminy płatności rat)  
…...................................................................................................... 
…................................................................................................................................................1 
 
Posiadana rozdzielczość majątkowa ustanowiona w dniu 
…........................................................ 
 

Źródło osiąganych dochodów 
podatnika 

Wysokość osiąganych dochodów 
netto (miesięcznie) 

Okres otrzymywania wskazanych 
dochodów 

Z działalności gospodarczej:   

Nazwa i rodzaj  

Ze stosunku pracy:   

Miejsce i stanowisko pracy  



 

Z gospodarstwa rolnego   

Emerytura/renta   

Zasiłek dla bezrobotnych   

Zasiłek z opieki społecznej   

Pomoc innych osób (osoba i rodzaj pomocy)   

Sprzedaż nieruchomości, ruchomości, praw 
majątkowych i papierów wartościowych   

Dochody z zagranicy   

Najem, dzierżawa   

Inne (np. alimenty) ….........................   

 

Osoby pozostające w wspólnym gospodarstwie 
domowym (Imię, Nazwisko PESEL) Wiek Stopień 

pokrewieństwa 

Uwagi (nieotrzymywanie 
pensji, zaciągnięte pożyczki, 

sytuacja zdrowotna itp.) 

    

    

    

    

    

    
 
Źródła dochodów 
osiąganych przez osoby 
pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym 

Osoba (Imię, Nazwisko) 
Wysokość osiąganych 

dochodów netto 
(miesięcznie) 

Uwagi 

Z działalności gospodarczej 
   

Ze stosunku pracy (również 
dochody otrzymane z pracy za 
granicą) 

   

Z gospodarstwa rolnego 
   

Emerytura/renta 
   

Zasiłek dla bezrobotnych 
   

Zasiłek z opieki społecznej 
   

Inne ….................................. 

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

   

 

Rodzaj wydatków Miesięczne 
koszty Rodzaj wydatków Miesięczne 

koszty 
Czynsz/Podatek od nieruchomości  Spłata kredytu (wysokość powstałej zaległości ….............................)  

Energia elektryczna  Spłata pożyczek (wysokość powstałej zaległości …...........................)  



 

Gaz  Spłaty ratalne (wysokość powstałej zaległości 
.…..............................) 

 

Ogrzewanie  Wydatki na lekarstwa i leczenie  

Woda i Kanalizacja  Wydatki na własną edukację2 (rodzaj...................... 
….......................) 

 

Wywóz nieczystości stałych  Wydatki na własną edukację2 (rodzaj...................... 
….......................) 

 

Internet  Wydatki na edukację członków rodziny2 (rodzaj  …...........................)  

Telefon (stacjonarny i komórkowy)  Wydatki na edukację członków rodziny2 (rodzaj  …...........................)  

Alimenty  Wydatki na edukację członków rodziny2 (rodzaj  …...........................)  

Ubezpieczenie  Wydatki na żywność  

Dojazd do pracy  Inne (abonament RTV, przynależność do kół, stowarzyszeń itp)  

Dojazd do miejsca leczenia  Inne ….................................................................................................  

 
Posiadane nieruchomości Powierzchnia Adres Wartość Nr KW Uwagi 

Dom jednorodzinny      

Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie      

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe      

Mieszkanie komunalne      

Działka budowlana      

Działki rolne      

Lokal użytkowy      

Inne ….........................      

 

Ruchomości Marka, nr rejestracyjny, rocznik Szacunkowa 
wartość 

Data 
zakupu Uwagi 

Samochody osobowe     

Samochody ciężarowe     
Inne (przyczepy, motory, 
autobusy, łodzie itp.)     

Inne ….............................     
Inne ….............................     
 

Inne składniki majątku Wartość i opis Inne składniki majątku Wartość i opis 

Gotówka i środki na rachunkach 
bankowych  Dzieła sztuki, antyki, wartości 

numizmatyczne i filatelistyczne  

Akcje, obligacje  Wartościowy sprzęt RTV, gosp. 
domowego lub użytkowy  

Papiery dłużne, udziały, lokaty  Inne …..................................  

Polisy ubezpieczeniowe  Inne …..................................  
 
Dodatkowe informacje: 
Inne posiadane zaległości (podmiot zobowiązania, rodzaj zaległości oraz wysokość) …............. 
…...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną wnioskodawcy (choroba, pożar, 



 

kradzież, wypadek, niewypłacone wierzytelności, obciążenia hipoteczne itp.) …....................... 
…...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
Informacja dotycząca korzystania z pomocy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej (kwota 
i okres korzystania) ….................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Na potwierdzenie podanych informacji przedkładam: 
(należy dołączyć posiadane dokumenty, dowody potwierdzające podane informacje 
np. w przypadku wysokości dochodów - zaświadczenie z miejsca pracy, odcinek z renty; 
w przypadku wydatków  - rachunki za energię elektryczną, gaz, telefon; w przypadku spłaty 
kredytu – umowę kredytu wraz z dowodami spłat itp.) 
 
1 .................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................. 
5. ................................................................................................................................................. 
6. ................................................................................................................................................. 
7. ................................................................................................................................................. 
8. ................................................................................................................................................. 
9. ................................................................................................................................................. 
10. ............................................................................................................................................... 
11. ............................................................................................................................................... 
12. ............................................................................................................................................... 
 
Dodatkowe informacje potwierdzające ważny interes, które mogą mieć istotny wpływ na 
rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie: 
…..................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................. 
 
 
Niniejsze oświadczenie składam uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności karnej 
przewidzianej w art. 300 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. 
nr 88 poz. 553 z późn. zm.) 
 
…..................................................               …....................................... 
               (miejscowość, data)                             (podpis składającego oświadczenie) 
 
 
 
                                                 
1Niepotrzebne skreślić 



 

                                                                                                                                                         
2Wydatki związane z zakupem książek, opłatą czesnego, pokryciem kosztów dojazdu do pracy, wydatki na kursy 
itp. 


