załącznik Nr 5 do wniosku
z dnia ……………………

Imię i nazwisko………………………………
Adres …………………………………………
PESEL ………………………………………..
NIP …………………………………………..
OŚWIADCZENIE
o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku
z ubieganiem się o ulgę jako podmiot wnioskujący o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie
W związku ze złożonym wnioskiem z dnia ................................................. w sprawie
rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności opłaty naliczonej za usunięcie drzew lub
krzewów
- oświadczam, co następuje:
1. Miesięczny dochód netto wnioskodawcy (należy udokumentować oraz właściwe
podkreślić i podać kwotę dochodu)
a) wynagrodzenie za pracę .................................................................................................
b) emerytura/renta ..............................................................................................................
c) zasiłek dla bezrobotnych ................................................................................................
d) zasiłek z opieki społecznej ............................................................................................
e) z dzierżawy, najmu (np. lokalu, gruntu itp.) .................................................................
f) z gospodarstwa rolnego ..................................................................................................
g) z działalności gospodarczej ............................................................................................
h) inne (np. stypendia, alimenty) ........................................................................................
2. Miesięczny dochód netto współmałżonka (należy udokumentować oraz właściwe
podkreślić i podać kwotę dochodu)
a) wynagrodzenie za pracę .................................................................................................
b) emerytura/renta ..............................................................................................................
c) zasiłek dla bezrobotnych ................................................................................................
d) zasiłek z opieki społecznej ............................................................................................
e) z dzierżawy, najmu (np. lokalu, gruntu itp.) …………………………………….....
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f) z działalności gospodarczej ............................................................................................
g) inne (np. stypendia, alimenty) ........................................................................................
3. Dane

dotyczące

pozostałych

członków

rodziny pozostających

na

utrzymaniu

wnioskodawcy oraz prowadzących wspólnie z nim wspólne gospodarstwo domowe
(w załączeniu zaświadczenia, dowody wypłat potwierdzające okres i wysokość źródła
utrzymania)

Imię i nazwisko

Wiek

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy,
szkoła

Łączna
wysokość
dochodu
(netto)

Tytuł
uzyskiwanego
dochodu (np.
wynagrodzenie,
emerytura, renta
itp.)

4. Miesięczne wydatki: (należy udokumentować)
1) koszty utrzymania mieszkania, domu
a) czynsz …………………………...........................................................
b) gaz, energia elektryczna …………………………….……………
c) woda, kanalizacja …………………………………………..……..
d) opał ………………..............................................................................
e) inne (należy wymienić ich rodzaj i wysokość) …………………..
2) inne stałe obciążenia:
a) RTV .....................................................................................................
b) telefon ..................................................................................................
c) koszty nauki, utrzymania dzieci w szkołach ……………………..
d) wydatki na leczenie ..............................................................................
e) kredyty (w tym rodzaj kredytu, data zawarcia, kwota, przeznaczenie)
…………… ………………………………………………………………..………
……
f) inne ……………………………….......................................................
5. Posiadane zaległości/zobowiązania:
1) ZUS ...................................................................................
2) Urząd Skarbowy ……………………………………....
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3) Banki. ...............................................................................
4) opłaty związane z mieszkaniem ....................................
5) kontrahenci .......................................................................
6) alimenty ............................................................................
7) inne (należy wymienić ich rodzaj i wysokość)..........................
6. Sytuacja mieszkaniowa:
1) typ mieszkania - lokatorskie, własnościowe, kwaterunkowe, wynajęte, dom
jednorodzinny (właściwe podkreślić)
2) powierzchnia mieszkania ............................ m2, liczba pokoi ………………..
3) woda ciepła, zimna; gaz, piece, centralne ogrzewanie, brak ogrzewania, wc
(właściwe podkreślić)
7. Sytuacja materialna (należy udokumentować)
1) posiadany majątek nieruchomy (położenie, rodzaj własności, nr księgi wieczystej)
…………………………………………………………………………………………
2) posiadany samochód (marka, rok produkcji, nr rejestracyjny, obciążenia kredytowe,
data zakupu)
………………………………………………………………………………………..
3) posiadane gospodarstwo rolne (podać powierzchnię gruntów w hektarach fizycznych
i przeliczeniowych) ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
a) zabudowania gospodarcze (należy wymienić i podać ich wartość) …………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
b) posiadane maszyny gospodarcze (należy wymienić i podać ich wartość) ….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
c) należy podać stan inwentarza żywego ………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
4) data ustanowienia rozdzielności majątkowej ...............................................................
8. Kapitały pieniężne i prawa majątkowe (oszczędności, akcje, obligacje, udziały w
spółkach prawa handlowego, przedmioty wartościowe, inne) .................................
................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
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9. Uzyskiwana pomoc:
1) z opieki społecznej (data decyzji, forma pomocy, okres) ..................................
.........................................................................................................................................
2) dopłaty do czynszu (okres, wysokość dofinansowania) ……………………………
……………………………………………………………………………………….
3) inne (należy wymienić) ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
10. Prowadzone inwestycje (należy wskazać jakie, gdzie, zakres robót) ………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
11. Wydarzenia i okoliczności o charakterze losowym (np. bezrobotny bez prawa do zasiłku,
długotrwałe leczenie szpitalne, dziecko specjalnej troski, wypadki komunikacyjne, pożar
lub kradzież majątku i inne (należy krótko opisać i dołączyć dokumenty potwierdzające)
................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
12. Wskazanie źródła spłaty zadłużenia
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

Niniejsze oświadczenie - zeznanie składam pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz.1600), zgodnie z którym:
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu, prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Data …………………………….

…………………………………………………..
Czytelny podpis

WYCZYŚĆ

DRUKUJ
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