
VERTE

Załącznik Nr 13 do KP-15

Imię i nazwisko: Nr sprawy (wypełnia Urząd):

Adres zamieszkania:

PESEL:

Telefon kontaktowy:

o sytuacji majątkowej

I. Wysokość dochodów własnych netto - w złotych (proszę podać średnią z ostatnich 3 miesięcy):

1. ze stosunku pracy: 2. z działalności gospodarczej:

3. renta, emerytura: 4. zasiłki:

5. alimenty: 6. inne dochody (z najmu, dzierżawy, prace zlecone itp.):

1. ze stosunku pracy: 2. z działalności gospodarczej:

3. renta, emerytura: 4. zasiłki:

5. alimenty: 6. inne dochody (z najmu, dzierżawy, prace zlecone itp.):

III. Ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

 Razem: w tym nieletnie lub uczące się dzieci:

IV. Posiadany majątek:

A. Nieruchomości – budynki, budowle:
1. dom o powierzchni:

np. spółdzielcze,własnościowe,komunalne):

3. garaże o łącznej powierzchni: 4. inne nieruchomości o pow. (np. magazyny, hale produkcyjne itp):

B. Nieruchomości gruntowe o powierzchni (proszę podać przeznaczenie: budowlane, rekreacyjne, rolne, przemysłowe):

C. Majątek ruchomy:

1. samochody (marka, rok produkcji): 2. inne składniki majątku ruchomego o wartości powyżej 3 000 zł:

O Ś W I A D C Z E N I E

II. Wysokość dochodów netto - w złotych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (proszę podać
średnią z ostatnich 3 miesięcy):

2. mieszkanie o powierzchni (proszę podać formę własności



V. Ponoszone stałe koszty miesięczne w gospodarstwie domowym (w złotych):

1. koszty utrzymania domu, mieszkania (czynsz, media): 2. spłata kredytów/pożyczek (podać rodzaj, wysokość miesięcznej raty): 

3. zobowiązania alimentacyjne i inne: 4. inne (podać rodzaj):

VII. Formy księgowości stosowane w prowadzonej działalności gospodarczej (właściwe zaznaczyć):

VIII. Uwagi osoby składającej Oświadczenie:

Data Podpis osoby składającej Oświadczenie

UWAGA ! 
Do Oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków wskazanych 
w pkt 2, 3 i 4. W przypadku braku takich dokumentów – wydatki nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

VI. Wskazać źródło utrzymania w przypadku gdy suma kwot wykazanych w pozycji V jest większa od sumy kwot 
wykazanych w pozycji I i II (np. pomoc od osób trzecich - podać wysokość,  formę):

            □   karta podatkowa (wskazać stawkę) ………… %

            □   ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (wskazać stawkę) …………%

            □   podatkowa księga przychodów i rozchodów

            □   pełna księgowość

O ś w i a d c z a m , że dane przedstawione w niniejszym Oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz jest mi 
znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jednocześnie zobowiązuję się do udostępnienia 
wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających dane zawarte w niniejszym Oświadczeniu.


	oświadczenie

