
Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Nr 29/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 maja 2021r. 

 
Oświadczenie 

o stanie majątkowym i rodzinnym 
Sporządzone  w dniu …………………………….w związku z prowadzonym 
postępowaniem w sprawie……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

I. Czynniki wpływające na brak możliwości zapłaty zobowiązania w 
terminie 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

II. Dane osobiste osoby składającej oświadczenia 
1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………… 
2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………. 
3. NIP……………………………………………………………………………………………….. 
4. Nr telefonu…………………………………………………………………………………… 
5. Wiek/pesel…………………………………………………………………………………… 
6. Struktura rodziny, jej dochody osobiste pozostające na utrzymaniu  

(w przypadku dzieci podać rodzaj szkoły) 
Lp. Imię i nazwisko 

osoby 
pozostającej we 
wspólnym 
gospodarstwie 
domowym 

Rok 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miesięczny 
dochód 
(netto) 

Tytuł dochodu 
(wynagrodzenie, 
renta, 
emerytura, 
zasiłek) 

Stan zdrowia 
(inwalidztwo, 
przewlekłe 
choroby) 

1. 
 

      

2. 
 

      

3.  
 

     

4.  
 

     

5.  
 

     

 
7. Sytuacja ekonomiczna strony i rodziny  

Lp. Łączny miesięczny stały dochód rodziny 
(netto) 

Dodatkowe 
nieregularne dochody 
(netto) 

Miesięczny dochód na 
osobę w rodzinie (netto) 

    

 



8. Stałe miesięczne obciążenia rodziny  (należy przedłożyć rachunki, 
terminarz spłat kredytu, czynsz, opłata za energię , gaz, alimenty, 
zakup leków, inne obciążenia podać jakie.) 
………………………………………………………………………………………… 

9. Korzystanie z pomocy społecznej : 
a. Instytucja udzielająca pomocy ………………………………………………… 
b. Kwota pomocy ……………………………………………………………………….. 
c. Okres na jaki została udzielona……………………………………………….. 
d. Świadczenie 500+ (jeśli jest pobierane, na ile dzieci) 

………………………………………………………..…………………………... 
III. 1. Składniki majątkowe osobiste 

a) Dom jednorodzinny (adres, powierzchnia, nr ks. wieczystej)…….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

      b)mieszkanie spółdzielcze własnościowe (adres, powierzchnia, nr ks.  
         wieczystej)……………………………………………………………………………………… 
      c)mieszkanie komunalne (adres, powierzchnia)………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………. 
      d)mieszkanie kwaterunkowe (adres, powierzchnia)………………………….. 
      ………………………………………………………………………………………………………….. 
      e) inne podać jakie……………………………………………………………………………. 
     2. Nieruchomości gruntowe (położenie, nr ks. wieczystej, pow.) 
     a) działka rekreacyjna ……………………………………………………………………… 
     b) działka budowlana………………………………………………………………………. 
     c) działka rolna…………………………………………………………………………………  

                3. Środki transportowe (marka, rok nabycia, tytuł prawny, nr  
                Rejestracyjny, rok produkcji ) 

a) Samochody osobowe…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 

b) Samochody ciężarowe…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

c) Inne (naczepy, motocykle)……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

                4. Inne wierzytelności, akcję, obligację, lokaty oszczędnościowe, rzeczy  
                ruchome w  mieszkaniu, wartościowe składniki majątkowe np.  
                biżuteria, dzieła sztuki…………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………………………. 
     5. Majątek ruchomy członków rodziny wspólnie zamieszkujących nie  
               Ujęty w poprzednich rubrykach…………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………….. 
    6. Konto bankowe (nazwa banku)………………………………………………………… 
    - nr rachunku bankowego …………………………………………………………………… 
              - stan konta………………………………………………………………………………………… 



IV. Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej 
1. Rodzaj działalności…………………………………………………………………………………… 
2. Kod Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD)……………………………………………… 
3. Data rozpoczęcia działalności ………………………………………………………………… 
4. Adres prowadzenia działalności ……………………………………………………………. 

a) Urząd skarbowy właściwy dla celów podatku dochodowego………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

b) Urząd Skarbowy dla celów podatku Vat …………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Wysokość dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej …………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Łączny dochód z działalności gospodarczej oraz pozostałych źródeł ( 
wynajem, emerytura, wynagrodzenie, sprzedaż nieruchomości, dochód z 
kapitałów pieniężnych, praw majątkowych i innych) ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

V.  Składniki majątkowe firmy 
1. Tytuł prawny do lokalu…………………………………………………………………………………… 
2. Posiadany majątek trwały……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Samochody (marka, rok nabycia, wartość, rok produkcji)……………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Konta bankowe(nazwa banku)…………………………………………………………………….. 
- nr rachunku bankowego………………………………………………………………………………… 
- stan konta……………………………………………………………………………………………………… 
5. Akcje, obligacje, udziały……………………………………………………………………………….. 
6. Inne wartościowe składniki majątkowe…………………………………………………………. 
7. Majątek obciążony wierzytelnościami……………………………………………………………. 
VI. Przyczyny powstania zaległości ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
VII. Informację dotyczące zadłużenia 

1. Zobowiązania i zaległości podatkowe względem Urzędu Skarbowego 
(podać rodzaj podatku, wartość, miesiąc i rok)……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Inne zadłużenia……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Czy w stosunku do podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne……….. 
 
………………………, dnia…………………   ………………………….. 
(miejscowość)                   (podpis) 


