
                                                                                            

                                                                                                                        Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie udzielania ulg w spłacie 
                                                                                                             zobowiązań pieniężnych do których stosuje się przepisy
                                                                                                                                ustawy  z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ OSOBY FIZYCZNEJ 

A. ORGAN PODATKOWY 
4.       BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

B. PODMIOT (właściwe zakreślić)

□ prowadzący działalność                                □  nieprowadzący działalności

C. DANE WNIOSKODAWCY

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwisko 6. Pierwsze imię

7. Nazwa firmy

8. Data urodzenia ( dzień – miesiąc – rok ) 9.  Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA 
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

Pouczenie

art.  233 § 1 Kodeksu karnego: Kto,  składając zeznanie mające służyć za  dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności   od 6
miesięcy do lat 8 

art. 180 § 2 Ordynacji  podatkowej:  Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub
stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ podatkowy odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod
rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania; przepis art 196 § 3 stosuje się odpowiednio

art. 196 § 3 Ordynacji podatkowej: Przed odebraniem zeznania organ podatkowy poucza świadka o prawie odmowy zeznań
i odpowiedzi na pytania oraz uprzedza o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania

Świadomy/a treści art. 180 §2, art. 196 §3 ustawy Ordynacja podatkowa, oraz art. 233 §1
Kodeksu  Karnego,  oświadczam,  że  dane  przedstawione  w  niniejszym  oświadczeniu  są
zgodne ze stanem faktycznym.

.....……....……………..................... 
podpis czytelny wnioskodawcy
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D. SYTUACJA MATERIALNA WNIOSKODAWCY 

D.1. ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ OSIĄGANYCH DOCHODÓW PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Rodzaj Wysokość osiąganych dochodów netto (miesięcznie)

a)  z  działalności  gospodarczej  (  nazwa
i rodzaj )

37.

b)  ze  stosunku  pracy  (  miejsce  i  stanowisko
pracy )

38.

c)  z  gospodarstwa rolnego  (  w  tym  dopłaty
z ARiMR )

39.

d) emerytura/renta 40.

e) zasiłek dla bezrobotnych 41.

f) zasiłek z opieki społecznej 42.

g) dochody z zagranicy 43.

h) najem/dzierżawa 44.

i) inne ( np. udziały w spółkach kapitałowych, zysk z
lokat,  obligacji  i  innych  papierów  wartościowych,
alimenty, pomoc innych osób )

45.

D.2. ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA 
46. Data ustanowienia rozdzielności

D3. OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM
Imię i Nazwisko i PESEL Stopień

pokrewieństwa
Wiek Tytuł  uzyskiwanego  dochodu  (np.

z działalności  gospodarczej,
gospodarstwa  rolnego,  ze  stosunku
pracy, umowa zlecenie/o dzieło, renta,
emerytura,  najem,  dzierżawa,  zasiłki,
alimenty, itp.)  

Wysokość
osiąganych
dochodów  netto
(miesięcznie)

47. 48. 49. 50. 51.

52. 53. 54. 55. 56.

57. 58. 59. 60. 61.

62. 63. 64. 65. 66.

67. 68. 69. 70. 71.

72. 73. 74. 75. 76.
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D.4. WYDATKI PONOSZONE NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE 
RODZAJ 
WYDATKÓW

MIESIĘCZNE
KOSZTY

RODZAJ
WYDATKÓW

MIESIĘCZNE
KOSZTY

Czynsz  /  Podatek  od
nieruchomości

77. Dojazd do pracy 78.

Energia elektryczna 79. Dojazd do miejsca leczenia 80.

Gaz 81. Spłata kredytów  (wysokość pozostałej

kwoty zaległości ………………………..)

82.

Ogrzewanie 83. Spłata pożyczek (wysokość pozostałej 

kwoty zaległości ………………………..)

84.

Woda i kanalizacja 85. Wydatki na lekarstwa i leczenie 86.

Wywóz nieczystości 87. Wydatki na własną edukację 88.

Internet 89. Wydatki na edukację członków 
rodziny

90.

Telefon 91. Wydatki na wyżywienie 92.

Ubezpieczenie 93. Koszty utrzymania środków 
transportu (np. ubezpieczenie, paliwo, 
przeglądy okresowe, wymiana opon, 
koszty napraw itp.)

94.

Alimenty 95. Inne wydatki (podać jakie 
………………………………..…..…..)

96.

D.5. POSIADANE NIERUCHOMOŚCI (stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy i
małżonka lub będące w użytkowaniu wnioskodawcy) 
Rodzaj nieruchomości Adres położenia Powierzchnia Wartość 

szacunkowa
Numer 
księgi 
wieczyste
j

obciążenia 
hipoteczne
(wierzyciel, 
kwota)

dom jednorodzinny 97. 98. 99. 100. 101.

mieszkanie spółdzielcze
lokatorskie 

102. 103. 104. 105. 106.

mieszkanie spółdzielcze
własnościowe 

107. 108. 109. 110. 111.

mieszkanie komunalne 112. 113. 114. 115. 116.

mieszkanie własne 117. 118. 119. 120. 121.

gospodarstwo rolne 122. 123. 124. 125. 126.

grunty  (np.  działki
budowlane,  grunty  orne,
lasy itp.) 

127. 128. 129. 130. 131.

lokal użytkowy 132. 133. 134. 135. 136.
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inne  nieruchomości  nie
ujęte  wyżej  (np.  garaż,
dom letniskowy itp.)

137. 138. 139. 140. 141.

D.6. POSIADANY MAJĄTEK RUCHOMY

D.6.1 ŚRODKI TRANSPORTU LĄDOWEGO 

samochody ciężarowe (marka, model, typ, 
nr rej., rok produkcji, szacunkowa wartość)

142.

samochody osobowe (marka, model, typ, nr 
rej., rok produkcji pojazdu, szacunkowa 
wartość)

143.

inne np. przyczepy, autobusy itp. (marka, 
model, typ, nr rej., rok produkcji, 
szacunkowa wartość)

144.

D.6.2 ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO 
statki pasażerskie (marka, model, nr 
rej./znak rozpoznawczy, nr kadłuba, rok 
produkcji, szacunkowa wartość)

145.

kontenerowce (marka, model, nr rej./znak 
rozpoznawczy, nr kadłuba, rok produkcji, 
szacunkowa wartość)

146.

gazowce/tankowce (marka, model, nr 
rej./znak rozpoznawczy, nr kadłuba, rok 
produkcji, szacunkowa wartość)

147

inne np. łodzie, kutry, kajaki itp. (marka, 
model, nr rej./znak rozpoznawczy, nr 
kadłuba, rok produkcji, szacunkowa 
wartość)

148.

D.6.3 ŚRODKI TRANSPORTU POWIETRZNEGO 

statki powietrzne np. samoloty, śmigłowce 
(marka, model, nr rej./znak rozpoznawczy, 
nr fabryczny, rok produkcji, szacunkowa 
wartość)

149.

inne statki powietrzne (marka, model, nr 
rej./znak rozpoznawczy, nr fabryczny, rok 
produkcji, szacunkowa wartość)

150.

D.7. INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU 

SKŁADNIK WARTOŚĆ I OPIS SKŁADNIK WARTOŚĆ I OPIS

Gotówka  151. Akcje 152.

Środki zgromadzone na 
rachunkach bankowych

153. Obligacje 154.

Lokaty 155. Certyfikaty i jednostki 
inwestycyjne

156.

Papiery dłużne 157. Wartościowy sprzęt RTV i 
gospodarstwa domowego

158.
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Polisy ubezpieczeniowe 159. Dzieła sztuki, antyki, 
biżuteria

160.

Udziały w spółkach 161. Inne …………………… 162.

D.8. INNE INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY
Posiadane zobowiązania i zaległości
względem innych instytucji np. ZUS, 
Urząd Skarbowy, KRUS  itp.

163.

Inne informacje nie ujęte w 
poprzednich rubrykach

164.

Udzielone pożyczki (komu, w jakiej 
wysokości, terminy spłaty)

165.

Zaciągnięte pożyczki, kredyty (od 
kogo, w jakiej wysokości, terminy 
spłaty, na jaki cel, czy obsługiwane 
terminowo)

166.

Przysługujące wierzytelności 
(zobowiązany, kwota wierzytelności, 
tytuł z którego przysługuje 
wierzytelność)

167

.

Dodatkowe informacje 
potwierdzające ważny interes, które 
mogą mieć istotny wpływ na 
rozstrzygnięcie w sprawie

168

.

D.9. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
Przyczyna niezapłacenia w terminie 
zobowiązania objętego wnioskiem

170.

Źródło spłaty zobowiązania objętego
wnioskiem (dotyczy wyłącznie wniosku o 
ulgę w formie rozłożenia na raty lub 
odroczenia)

171.

E. PODPIS WNIOSKODAWCY 
172. Data 173. Podpis

                                                                                                           B U R M I S T R Z

                                                                                                          mgr  Leszek Kopeć 
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