………………………………………..

Nowa Sól, dnia…………..…………..

(imię i nazwisko)

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

…………………………………………
( seria i nr dowodu osobistego)

…………………………………………
(stan cywilny)

Nr tel: …………………………………

Informacja
O sytuacji majątkowej i zobowiązaniach Wnioskodawcy ubiegającego się o zastosowanie ulgi w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku o udzielenie ulg- w razie braku miejsca na podanie żądanych informacji sporządzić odpowiednie załączniki).

Formularz należy wypełnić czytelnie, odpowiadając na każdy z punktów. Jeżeli informacje zawarte w punkcie nie
dotyczą osoby wypełniającej należy wpisać „nie dotyczy”, „brak” lub „nie posiadam”.
1. Sytuacja rodzinna: liczba osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym
(należy podać dane osoby, wiek, stopień pokrewieństwa każdej z osób):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...…………….
2. Dane dotyczące Wnioskodawcy: (wysokość uzyskiwanych dochodów- dołączyć zaświadczenie zakładu pracy
o wysokości dochodów, odcinek renty, emerytury).
- uzyskiwane dochody miesięczne netto i tytuł ich uzyskiwania (w przypadku prowadzenie działalności gospodarczej
należy podać dokładnie jej zakres, symbol PKD i miejsce):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Dane dotyczące współmałżonka:
- uzyskiwane dochody miesięczne netto i tytuł ich uzyskiwania (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
należy podać dokładnie jej zakres, symbol PKD i miejsce):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
- zobowiązania finansowe współmałżonka (z tytułu kredytów, pożyczek, umów leasingu, poręczeń i innych- kwota
zadłużenia, wysokość miesięcznych zobowiązań):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Stosunki majątkowe między małżonkami( wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, intercyza):

........................................................................................................................................................................................
5. Informacja o dochodach wnioskodawcy uzyskiwanych z innych źródeł niż związanych z działalnością
gospodarczą (należy podać kwotę i tytuł uzyskiwania dochodów):
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………………….
6. Aktualne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego z tytułu:
Opłat- czynszu, energii, gazu, wody, telekomunikacyjnych, itp.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………
wysokość miesięcznych obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów/ pożyczek/ leasingu
(należy podać wysokość miesięcznych rat, rodzaj kredytu, pożyczki, leasingu, nazwę kredytodawców/
pożyczkodawców/ leasingodawców i termin ostatecznej spłaty):
bieżące:……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………………..
zaległe:…………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…..……..……………..
innych zobowiązań (należy podać rodzaj zobowiązania i jego wysokość, np.: podatek od nieruchomości):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…….
7. Aktualna sytuacja materialna wnioskodawcy:
Nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność (należy podać ich rodzaj i szacunkową
wartość):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……………….
inny posiadany majątek (należy podać rodzaj i szacunkową wartość, np. samochód):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………….….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Prawdziwość oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 233/1 kk
za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. , Nr. 101, poz. 926, z późn.
zm. ), dla celów związanych z procedurą oceny wniosku złożonego przez:

…………………………………………………………….………………………..
(podać imię i nazwisko Wnioskodawcy)

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

