OŚWIADCZENIE O MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA
SKŁADANE JAKO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
Pouczenie

1. Uprzedza się, że niniejsze oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 kk;
2. Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek;
3.

Jeżeli nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w druku, należy umieścić te dane na dodatkowej karcie;

4.

Nieuzasadnione niewypełnienie w oświadczeniu wszystkich wymaganych danych oraz niezałączenie do
oświadczenia wymaganych dokumentów skutkować może oddaleniem wniosku;

5.

Oświadczenie musi być podpisane przez stronę lub pełnomocnika (dołączony dokument pełnomocnictwa)

1. Organ, do którego składane jest oświadczenie:
Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

2. Numer decyzji oraz proponowana ilość rat:
Dec. Nr …………………………………………………….
Ilość rat: …………Słownie: ………………………………
3. Dane osoby (podmiotu) składającej wniosek:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………….
Firma: ……………………………………………………………………………………………………………...................
Adres firmy: ……………………………………………………………………………………………………………...........
NIP lub PESEL: …………………………………………..........
Tel. kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………..

4. Stan rodzinny osoby (podmiotu) składającej wniosek:
( należy wpisać dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze stroną: małżonka lub
osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, wstępnych, zstępnych i osób pozostających w stosunku
przysposobienia lub pod opieką strony, powinowatych);
 jeżeli strona nie pozostaje z innymi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym, to należy
zakreślić jedynie „nie posiadam”
 jeżeli strona jest osobą prawną, należy zakreślić „nie dotyczy”
nie posiadam

nie dotyczy
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Imię i nazwisko

Data urodzenia

R
Rodzaj stosunku łączącego
wskazaną osobę
z wnioskodawcą

5. Majątek

(należy wpisać stan majątkowy wnioskodawcy wskazując jednocześnie tytuł władania (własność, użytkowanie wieczyste, itp.)

Nieruchomości (wraz z dokładnym adresem)
Dom, grunty (pow. w m2)- w przypadku, gdy strona nie posiada wymienionego w rubryce majątku należy wpisać „nie
posiadam”

Budynki i budowle gospodarcze, inne lokale użytkowe (pow. w m2) – w przypadku, gdy strona nie posiada
wymienionego w rubryce majątku należy wpisać „nie posiadam”

Nieruchomość rolna (liczba hektarów) – w przypadku, gdy strona nie posiada wymienionego w rubryce majątku należy
wpisać „ nie posiadam”

Mieszkanie (wielkość w m2) – w przypadku, gdy strona nie posiada wymienionego w rubryce majątku należy wpisać
„nie posiadam”
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Posiadane zasoby

Przedmioty wartościowe (przedmioty jak pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz wszystkie te rzeczy, które mają
jakąkolwiek wartość artystyczną lub naukową.

Środki transportu (należy podać markę, nr rejestracyjny, rok produkcji pojazdu, itp.)

6. Dochody i źródła utrzymania strony
należy wpisać wszystkie dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy, w tym osób prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe (wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia z tytułu mowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury bądź renty, dochody
z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody osiągnięte z gospodarstwa rolnego, uzyskane świadczenia z pomocy
społecznej, uzyskane świadczenia alimentacyjne, pobierane świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa, pobierane zasiłki stałe i okresowe: rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, dla bezrobotnych; inne źródła
dochodów niż wymienione powyżej)

Kto
(wnioskodawca oraz inni
członkowie gospodarstwa
domowego )

Za jaki okres

Z jakiego tytułu

Wysokość lub wartość
dochodu/świadczenia *
netto
Za cały okres
W wymiarze
miesięcznym

a) rok ubiegły……………………..
b) za okres ostatnich trzech
miesięcy……………………………..

strona 3 z 5

a) rok ubiegły……………………..
b) za okres ostatnich trzech
miesięcy……………………………..

a) rok ubiegły……………………..
b) za okres ostatnich trzech
miesięcy……………………………..

a) rok ubiegły……………………..
b) za okres ostatnich trzech
miesięcy……………………………..

a) rok ubiegły……………………..
b) za okres ostatnich trzech
miesięcy……………………………..

7. Inne dane o majątku, dochodach i źródłach utrzymania wnioskodawcy
(przykładowo należy wpisać wysokość i rodzaj zobowiązań oraz wierzytelności, koszty ponoszone z tytułu leczenia, utrzymania
mieszkania, liczba osób pozostających na utrzymaniu itp. )

8. Średnie miesięczne wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego
- wysokość czynszu………………………………………………………………………………………………………….zł
- opłata za energię elektryczną……………………………………………………………………………………………..zł
- opłata za gaz………………………………………………………………………………………………………………..zł
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- opłata za wodę/wywóz nieczystości………………………………………………………………………………………zł
- wydatki na żywność………………………………………………………………………………………………………...zł
- zobowiązania kredytowe………………………………………………………………………………………………….. zł
- inne koszty (jakie)………………………………………………………………………………………………………….. zł
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną Strony

przykładowo należy wpisać wszelkie inne informacje nie ujęte wcześniej, a mogące mieć wpływ na załatwienie sprawy

Jednocześnie oświadczam, że powyższa deklaracja została wypełniona zgodnie z prawdą i świadomy(a)
jestem odpowiedzialności z art. 233 § 1 kk za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

.................................................
Miejscowość i data

.................................................
Podpis
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