Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej

Jan Kowalski …….……………………..…………………..……………..

Ja ………………………

na podstawie art. 75 § 1, 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uprzedzony/a na
piśmie o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam co następuje:

1. W moim gospodarstwie domowym pozostaje razem ze mną ………
……

3…….. osób, do których należą:

żona i 10-letni syn ……………………………………………………………………………………

2. Sytuacja ekonomiczna, moja i mojej rodziny, przedstawia się następująco:
a) ja i/lub członkowie mojej rodziny jesteśmy właścicielami, użytkownikami wieczystymi,
samoistnymi

posiadaczami

następujących

nieruchomości

(poza

nieruchomością

objętą

wnioskiem):
…

dom 92 m kw. w Nowej Wsi ………………………………………………………

nieruchomość rolna (RIVb) o pow. 0,82 ha w Nowej
Wsi ….
…

b) szacunkowa wartość ww. poszczególnych nieruchomości wynosi (w zaokrągleniu do 5 tys. zł):
………

dom – 220 tys. zł …

……...

nieruchomość rolna – 75 tys. zł …..

c) posiadamy oszczędności w kwocie ….…………………

20 tys. zł ………………………………………….

d) ja i/lub członkowie mojej rodziny jesteśmy również właścicielami następującego innego niż ww.
majątku, np.: samochody, maszyny, urządzenia, papiery wartościowe, udziały lub akcje spółek
prawa handlowego (należy uwzględnić wyłącznie te składniki majątku, których szacunkowa wartość wynosi co
najmniej 5 tys. zł):

samochód Nissan Almera 2007 r. – 12,5 tys. zł …..……
… ciągnik ursus 1979 r. – 10 tys. zł …………………………

…

e) ja i/lub członkowie mojej rodziny posiadamy następujące zobowiązania względem innym
osób/instytucji (kredyty, pożyczki, itp.) - ze wskazaniem miesięcznych zobowiązań z tego
tytułu:

miesięczna rata kredytu hipotecznego na dom – 1,5
tys. zł …
…

moja żona
pracuje na cały etat (na stałe), a ja na pół etatu,
z tytułu której/ych uzyskujemy dochód (netto) miesięczny średnio w kwocie 4,5 tys.
zł …..

f) głównym źródłem mojego utrzymania i członków mojej rodziny jest …

praca na nieruchomości rolnej
(szklarnie – uprawa pomidorów)……, z tytułu którego uzyskujemy
dochód (netto) miesięczny średnio w kwocie ……… 3 tys. zł …………..

g) dodatkowym źródłem dochodu jest ……

h) wydatki, jakie ponoszę wraz z członkami mojej rodziny co miesiąc wynoszą średnio
………………………

8 tys. zł ……………………….…., składają się na nie następujące wydatki:

rata kredytu, opłaty za ogrzewanie i inne opłaty
za media, szkoła syna i zajęcia dodatkowe,
utrzymanie samochodu, podatki od nieruchomości,
ubezpieczenie OC, utrzymanie rodziny ……
………

…………………

Jan Kowalski ……………………

data i czytelny podpis

Organ administracji publicznej zobowiązany jest pouczyć o treści art. 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:
Art. 233 Kodeksu Karnego:
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną
grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub
odpowiedzi na pytania.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za
dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na
rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby
nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
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