Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
wnioskodawcy o sytuacji majątkowej
OŚWIADCZENIE DOTYCZY WSZYSTKICH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH.
ZAŁĄCZNIK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, BEZ UŻYCIA KOREKTORA, SKREŚLENIA ZAPARAFOWAĆ I WPISAĆ DATĘ DOKONANEJ ZMIANY. PUSTE
POLA WNIOSKU BĘDĄ RÓWNOZNACZNE Z OKREŚLENIEM „NIE DOTYCZY”.
W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA W POSZCZEGÓLNYCH RUBRYKACH NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODRĘBNE KARTKI, ZAPARAFOWAĆ I WPISAĆ DATĘ.

Ja…………………………………………………………………………...………PESEL…………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

zameldowany (-a)……………………………………………………………………………………………………………………..
(ulica, nr budynku, kod, miejscowość)

oświadczam, że (odpowiednie zaznaczyć „x”):
□ jestem stanu wolnego
□ pozostaję ze współmałżonkiem w ustawowej wspólności majątkowej
□ nie pozostaję ze współmałżonkiem w ustawowej wspólności majątkowej
Jestem właścicielem bądź współwłaścicielem niżej wymienionych składników majątkowych:
Nieruchomości:

Rodzaj, adres
nieruchomości

Pełny nr
księgi
wieczystej

Imię i nazwisko
PESEL/ REGON
współwłaścicieli

Obciążenie
Rok nabycia
nieruchomości

Aktualna
wartość
szacunkowa

Rodzaj
(np. hipoteka,
służebność)

Kwota
(waluta)

Majątek ruchomy (wykazać majątek o wartości powyżej 3.000,00 zł):
Rodzaj/typ/marka (nr
fabryczny, nr
rejestracyjny)

Imię i nazwisko
PESEL/REGON
współwłaścicieli

Obciążenie
Rok produkcji

Aktualna wartość
szacunkowa

Rodzaj (np.
zastaw)

Kwota
(waluta)

Lokaty terminowe, oszczędności:
Obciążenie
Nazwa banku

Wartość
Rodzaj (np. blokada)

Kwota (waluta)

Oświadczam ponadto, że:
1. Posiadam następujące zobowiązania finansowe z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń, leasingów, alimentów itp.
na dzień złożenia niniejszego oświadczenia:
Kwota
zaciągniętego
zobowiązania
Data
Miesięczna
Łączna kwota
Rodzaj
Nazwa instytucji
w
PLN
wygaśnięcia
Lp.
kwota
pozostająca do
zobowiązania
udzielającej
(należy podać kurs
zobowiązania
zobowiązania
spłaty
z dnia złożenia
niniejszego
oświadczenia)

2.

Średnie miesięczne dochody brutto z ostatnich 3 miesięcy wynoszą: .....................................................................zł.

(słownie złotych:..................................................................................................................................................................)
Dochody te ( odpowiednie zaznaczyć „x”):
□ są obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów w wysokości.........................................zł (słownie
złotych: ...............................................................................................................................................................................)
□ nie są obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów.
3.

Źródło uzyskiwanych dochodów: ………………………………………………………………………………….…………..

4.

Średnie miesięczne dochody brutto z ostatnich 3 miesięcy mojego współmałżonka wynoszą: ……………………zł.

(słownie złotych:..................................................................................................................................................................)
5.

Ilość osób na utrzymaniu (z wyjątkiem współmałżonka) …………………………………………………………………

Wiarygodność powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem – pod rygorem odpowiedzialności karnej
wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1600 z późn. zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

....................................................................
data i czytelny podpis wnioskodawcy

…………………………………..……………..
data i czytelny podpis współmałżonka wnioskodawcy
(w przypadku ustawowej wspólności majątkowej)

