
OŚWIADCZENIE 

 
o dochodach oraz stanie majątkowym osób fizycznych i podmiotów nieobjętych pomocą publiczną ubiegających się            

o ulgę w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie  Uchwały Nr L/884/10 Rady Miejskiej                 

w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 kwietnia  2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa 

Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym 
 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
                                      (imię i nazwisko) 
 

……………………………………………….. 
                                   (adres zamieszkania) 
 

……………………………………………….. 
                      (nr PESEL, numer telefonu do kontaktu)  

 

 

 

DOCHODY: 

 

1. Dochód brutto/strata uzyskana w poprzednim roku podatkowym (dotyczy przedsiębiorców): 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Dochody brutto uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym 

wnioskodawca złożył wniosek: 

- wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego 

wypłacone przez zakład pracy …………………………………….. 

- emerytury i renty ………………………………………………… 

- działalność gospodarcza …………………………………………. 

- pozostałe dochody brutto (umowy zlecenia, umowy o dzieło, świadczenia z pomocy społecznej, 

zasiłki z PUP, najem, dzierżawa, itp.) ………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

- dochody brutto członków rodziny (za rodzinę uważamy wspólnie zamieszkujące i gospodarujące  

z zobowiązanym osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające z nim w faktycznym 

związku) ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



STAN MAJĄTKOWY: 

 

1. Nieruchomości (adres, rodzaj, powierzchnia, szacunkowa wartość, tytuł prawny, numer księgi 

wieczystej) ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Pojazdy mechaniczne (marka, rok produkcji, wartość, tytuł prawny) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Prawa majątkowe (zgromadzone środki pieniężne na rachunku bankowym, posiadane zasoby 

pieniężne w gotówce, lokaty bankowe, papiery wartościowe, akcje, obligacje, itp.) rodzaj i wartość 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Inne ruchomości o wartości powyżej 5.000,00 zł  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ZOBOWIĄZANIA: 

 

1. Stałe miesięczne wydatki związane z utrzymaniem (czynsz, energia elektryczna, gaz, woda, 

wynajem mieszkania, itp.) ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wydatki związane z leczeniem (np. wykup leków, badania, wizyty lekarskie) …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



3. Inne ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE (imię i nazwisko, stosunek 

pokrewieństwa, wiek) ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ULGI UZYSKANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (podatki, 

dotacje, zwolnienia, itp.) W OSTATNICH 3 LATACH 

………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DODATKOWE UWAGI WNIOSKODAWCY  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

         …………………………………. 
                             (data i czytelny podpis ) 


