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OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ 
do wniosku złożonego w dniu ………………. 

ORGAN PODATKOWY  - Prezydent Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 
97-400 Bełchatów 

PODMIOT (właściwe zakreślić) 

□ prowadzący działalność                                □  nieprowadzący działalności 

DANE PODATNIKA (WNIOSKODAWCY) 

DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 

 Nazwisko 6. Pierwsze imię 

Identyfikator podatkowy NIP / PESEL* (niepotrzebne skreślić) 

Nazwa prowadzonej firmy 

Data urodzenia ( dzień – miesiąc – rok ) 

ADRES ZAMIESZKANIA  

  
 

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA 

 Nazwisko 21. Pierwsze imię 

Identyfikator podatkowy NIP / PESEL* (niepotrzebne skreślić) 

 Nazwa prowadzonej firmy 

 Data urodzenia ( dzień – miesiąc – rok ) 

ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA jeżeli jest inny niż podatnika  

  

SYTUACJA MATERIALNA PODATNIKA (WNIOSKODAWCY)  

ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ OSIĄGANYCH DOCHODÓW PRZEZ PODATNIKA 

Rodzaj Wysokość osiąganych dochodów netto (miesięcznie) 

- z działalności gospodarczej (nazwa i rodzaj)  

- ze stosunku pracy (miejsce i stanowisko pracy)  

- z gospodarstwa rolnego  

- emerytura/renta  

- zasiłek dla bezrobotnych  

- zasiłek z opieki społecznej  

- dochody z zagranicy  
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- najem/dzierżawa  

- alimenty 
 

 

- inne (np. udziały w spółkach kapitałowych, zysk z lokat, 

obligacji i innych papierów wartościowych, alimenty, pomoc 

innych osób) 

 

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA  

 Data ustanowienia rozdzielności  

 

OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM Z PODATNIKIEM 

 

Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwa Wiek 

 
Tytuł uzyskiwanego dochodu  

(np. z działalności gospodarczej, 
gospodarstwa rolnego, ze stosunku pracy, 

umowa zlecenie/o dzieło, renta, 
emerytura, najem, dzierżawa, zasiłki, itp.) 

Wysokość 
osiąganych 
dochodów 

netto 
(miesięcznie) 

     

     

     

     

     

     

     

WYDATKI PONOSZONE NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE  

RODZAJ 
WYDATKÓW 

MIESIĘCZNE KOSZTY 
RODZAJ 

WYDATKÓW 
MIESIĘCZNE KOSZTY 

Czynsz   Dojazd do pracy  

Energia elektryczna  Dojazd do miejsca leczenia  

Gaz  Spłata kredytów (wysokość pozostałej 

kwoty kredytów do zapłaty 

………………………………………..) 

 

Ogrzewanie  Spłata pożyczek (wysokość 

pozostałej kwoty zaległości 

………………………………………..) 

 

Woda i kanalizacja  Wydatki na lekarstwa i 

leczenie 

 

Wywóz nieczystości   Wydatki na własną edukację  

Internet  Wydatki na edukację 

członków rodziny 
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Telefon  Wydatki na wyżywienie  

Ubezpieczenie  Koszty utrzymania środków 
transportu (np. ubezpieczenie, paliwo, 

przeglądy okresowe, wymiana opon, koszty 
napraw itp.) 

 

Alimenty  Inne wydatki (podać jakie 

……………..…..) 

 

 

POSIADANE NIERUCHOMOŚCI (stanowiące własność lub współwłasność podatnika  
i małżonka lub będące w użytkowaniu podatnika)  

Rodzaj nieruchomości Adres położenia Powierzchnia 
Wartość 

szacunkowa 
Numer księgi 
wieczystej 

 dom jednorodzinny     

mieszkanie spółdzielcze 
lokatorskie  

    

mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe  

    

mieszkanie komunalne      

mieszkanie własne      

gospodarstwo rolne     

grunty (np. działki budowlane, grunty 

orne, lasy itp.)  
    

lokal użytkowy     

inne nieruchomości nie ujęte 
wyżej (np. garaż, dom letniskowy 

itp.) 

    

POSIADANY MAJĄTEK RUCHOMY 

ŚRODKI TRANSPORTU  

 
samochody ciężarowe (marka, model, typ, nr rej., 
rok produkcji, szacunkowa wartość) 

 
 
 
 

 
samochody osobowe (marka, model, typ,    nr rej., 
rok produkcji pojazdu, szacunkowa wartość) 

 

 
inne np. przyczepy, autobusy itp. (marka, model, 
typ, nr rej., rok produkcji, szacunkowa wartość) 

 

INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU  

SKŁADNIK WARTOŚĆ I OPIS SKŁADNIK WARTOŚĆ I OPIS 

Gotówka    Akcje  
 

 

Środki zgromadzone na 
rachunkach bankowych 

 Obligacje  

Lokaty  Certyfikaty i jednostki 
inwestycyjne 

 

Papiery dłużne 
 

 Wartościowy sprzęt RTV    i 
gospodarstwa domowego 

 

Polisy ubezpieczeniowe 
 

 Dzieła sztuki, antyki, 
biżuteria 

 

Udziały w spółkach 
 

 Inne …………………… 
 

 
 



                                                                  Strona 4/4  

2 - 4 - 

 
 

INNE INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ PODATNIKA  

Posiadane zobowiązania i zaległości 
względem innych instytucji np. ZUS, 
Urzędu Skarbowego 

 

Inne informacje nieujęte  
w poprzednich rubrykach (np. liczba 
zatrudnionych pracowników – dot. 
podatników prowadzących 
działalność gospodarczą) 

 

Ustanowione zabezpieczenia na 
majątku (hipoteki, zastawy) 
 

 

Udzielone pożyczki (komu, w jakiej 
wysokości, terminy spłaty) 
 

 

Dodatkowe informacje 
potwierdzające ważny interes, które 
mogą mieć istotny wpływ na 
rozstrzygnięcie w sprawie 

 

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODATNIKA  

Przyczyna niezapłacenia w terminie 
zobowiązania objętego wnioskiem 
 

 

Źródło spłaty zobowiązania objętego 
wnioskiem (dotyczy wyłącznie wniosku    

o ulgę w formie rozłożenia na raty lub 
odroczenia) 

 

* Należy wpisać odpowiednio: 
1. numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności  
     gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;  
2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 

 

 
 
         ………………………………………………………… 
                               Data  

 
 
………………………………………………………………………… 
          Podpis podatnika (wnioskodawcy) 


