Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr ….
z dnia …………. r.

OŚWIADCZENIE
o stanie majątkowym i rodzinnym
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 § 1 Kodeksu Karnego1
w przypadku złożenia nieprawdziwych danych oświadczam:

1. Imię i nazwisko.........................................................................................................................
2. PESEL.......................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania……………………...................................................................................
4. Numer telefonu kontaktowego………………………………………………………………..
Poprzez zakreślenie poniższego kwadratu:
wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu, w celu ułatwienia ze mną
kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie przyznania ulgi w spłacie
należności.
5. Wysokość dochodów (netto) za ostatni miesiąc……..............................................................
…………………………………………………………………………………………………...
6. Wysokość dochodów (netto) z ostatnich trzech miesięcy…………………………………
………...…………………………………….…………………………………………………...
7. Źródło dochodów (np. wynagrodzenie za pracę, emerytura/renta, zasiłki z OPS, rodzinne,
inne świadczenia jakie)……………………………………………….…....................................
…………………………………………………………………………………………………...
8. W przypadku umowy o pracę należy wskazać okres zatrudnienia……………………….
…………………………………………………………………………………….......................
9. Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, podać:
a) data rozpoczęcia działalności…………………………………………………………………
b) rodzaj działalności....................................................................................................................
c) wyposażenie zakładu (o wartości powyżej 10.000,00 zł )........................................................
…………………………………………………………………………………………………...
d) w razie likwidacji – kiedy zlikwidował/-a lub komu odstąpił/-a i co się stało z majątkiem
zakładu…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
10. Informacje o innych osobach zamieszkałych w
gospodarstwo domowe:
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lokalu, prowadzących wspólne

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Źródła

lub inny rodzaj stosunku

(data

prawnego

stosunku

dochodów

Wysokość

Wysokość

nawiązania

dochodów

dochodów netto za

netto za ostatni

ostatnie

miesiąc

miesiące

pracy,

uzyskania prawa do
świadczeń)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11. Informacja o zamieszkiwanym lokalu:
a) dane adresowe:………………………………………………………………….……………
b) liczba osób zamieszkałych w lokalu………………………………………………………….
c) status (własność, socjalny, komunalny, inny jaki)……………………………………………
d) powierzchnia lokalu:………………………………………………………………………….
e) wyposażenie w media (CO, instalacja gazowa, instalacja elektryczna itp.)………………….
…………………………………………………………………….…………………...……...…
…………………………………………………………………………………………………...
f) informacja o płatnościach:
- wysokość czynszu:……………………………… ……………………………….……………
- czy jest regulowany:…………………………………………………………………………...
- jeżeli tak to od kiedy:…………………………………………………………………………..
- na ile osób naliczony ………………………………………………………………………….
- czy korzysta/korzystał z dodatku mieszkaniowego……………………………….…………...
g) czy posiada umowę najmu lub inny tytuł prawny do lokalu………………………………...
h) przyczyna wypowiedzenia umowy najmu:………………………………………..……….....
…………………………………………………………………………………………………...
i) data zamieszkiwania lokalu bez uprawnień…………………………………………………..
j) czy podnajmuje mieszkanie:………...……………………………...…………………………
12. Posiadany przez wnioskodawcę oraz osoby wymienione w pkt. 10 majątek nieruchomy –
mieszkania, działki, budynki (określić szczegółowo miejsce położenia, powierzchnię,
szacunkową wartość rynkową, tytuł prawny: własność, współwłasność, prawo wieczystego):
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trzy

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………
13. Posiadany przez wnioskodawcę oraz osoby wymienione w pkt. 10 majątek ruchomy (np.
samochód lub inny pojazd, jakiej marki, numer rejestracyjny, dzieła sztuki):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
14. Posiadane przez wnioskodawcę oraz osoby wymienione w pkt. 10 środki pieniężne
znajdujące się na rachunkach bankowych, lokatach bankowych oraz papiery wartościowe
(akcje, udziały):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
15. Posiadane przez wnioskodawcę oraz osoby wymienione w pkt. 10 inne zobowiązania
względem m.st. Warszawy (podać z jakiego tytułu i w jakiej wysokości, np. kary, mandaty
nakładane przez Straż Miejską, kary za przejazd komunikacją miejską bez biletu ):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................
16. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną Wnioskodawcy (np. dotyczące
chorób i niepełnosprawności, potrąceń komorniczych – z jakich tytułów, w jakiej wysokości,
daty o której są dokonywane, dodatkowych obciążeń – pożyczki, kredyty, alimenty, inne jakie)
…………………………………………………………………………………...………………
.…………………………………………………………………………………………………..
………………………………….………………………………………………………………..
W przypadku uzasadnienia wniosku danymi dotyczącymi stanu zdrowia, poprzez
zaznaczenie poniższego kwadratu:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ujawniających dane
dotyczące zdrowia, w celu uprawdopodobnienia istnienia ważnego interesu dłużnika
lub interesu publicznego oraz w celu udokumentowania powyższych okoliczności*).

.……………………………….…
data i podpis wnioskodawcy

*) Identyczna zgoda powinna być udzielona przez każdą osobę, której dane odnoszące się
do stanu zdrowia, zostały przywołane w celu uprawdopodobnienia istnienia ważnego interesu
dłużnika lub interesu publicznego:
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wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ujawniających dane
dotyczące zdrowia, w celu uprawdopodobnienia istnienia ważnego interesu dłużnika lub
interesu publicznego oraz w celu udokumentowania powyższych okoliczności
Imię i nazwisko osoby udzielającej zgody
1) ………………………………………

Data i podpis
……………………………….

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ujawniających dane
dotyczące zdrowia, w celu uprawdopodobnienia istnienia ważnego interesu dłużnika lub
interesu publicznego oraz w celu udokumentowania powyższych okoliczności
Imię i nazwisko osoby udzielającej zgody
2) ………………………………………

Data i podpis
……………………………….

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ujawniających dane
dotyczące zdrowia, w celu uprawdopodobnienia istnienia ważnego interesu dłużnika lub
interesu publicznego oraz w celu udokumentowania powyższych okoliczności
Imię i nazwisko osoby udzielającej zgody
3) ………………………………………

Data i podpis
……………………………….

17. Przyczyny powstania zadłużenia i od kiedy nie są wnoszone opłaty:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........................
18. Proponowana wysokość oraz częstotliwość rat (w przypadku wniosku o udzielenie tej ulgi)
…………..…………….................................................................................................................
Do niniejszego oświadczenia załączam:
1. …………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………….......
4. …………………………………………………………………………………………...
5. …………………………………………………………………………………………...
(np. zaświadczenie o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, kopia decyzji emerytalnej/
rentowej, kopia decyzji przyznającej prawo do zasiłków oraz innych świadczeń, kopia
decyzji o niepełnosprawności, kopia wyroku zasądzającego alimenty, kopia decyzji
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z funduszu alimentacyjnego, kopia ostatnio złożonego zeznania podatkowego PIT,
kopia karty informacyjnej ze szpitala)

..........................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

..................................................................
(miejscowość, data)

POUCZENIE:
1

Art. 286. § 1 KK. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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