OŚWIADCZENIE O MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH
UTRZYMANIA SKŁADANE JAKO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
1.
2.
3.

4.

Pouczenie
Oświadczenie strona postępowania składa na swój wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art.
75 § 2 kpa w zw. z art. 233 kk);
Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek;
Jeżeli nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w druku, należy umieścić te dane na dodatkowej karcie;
Oświadczenie powinno zostać podpisane przez stronę.

1. Organ do którego składane jest oświadczenie:
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
ul. Bolesława Limanowskiego 29A, 26-600 Radom

2. Numer decyzji nakładającej karę / seria i numer mandatu karnego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Dane osoby/firmy składającej wniosek (strony):
Imię i nazwisko/ nazwa firmy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania/adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. Kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Stan rodzinny
(należy wpisać dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze stroną: małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym
pożyciu, wstępnych, zstępnych i osób pozostających w stosunku przysposobienia lub pod opieką strony, powinowatych);
* jeżeli strona nie pozostaje z innymi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym, to należy podkreślić jedynie „nie posiadam"
** jeżeli strona jest osobą prawną, należy podkreślić „nie dotyczy"

*nie posiadam
Imię i nazwisko

Data urodzenia

*nie dotyczy
Rodzaj stosunku łączącego wskazaną osobę
z wnioskodawcą
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5. Majątek
(należy wpisać stan majątkowy Strony wskazując jednocześnie tytuł władania (własność, użytkowanie wieczyste, współwłasność - wskazać w
ułamku, itp.)
Dom, grunty (pow. w m ) — w przypadku, gdy strona nie posiada wymienionego w rubryce majątku należy wpisać „nie posiadam"

Budynki i budowle gospodarcze, inne lokale użytkowe (pow. w m2) — w przypadku, gdy strona nie posiada wymienionego w
rubryce majątku należy wpisać „nie posiadam"

Nieruchomość rolna (liczba hektarów) - w przypadku, gdy strona nie posiada wymienionego w rubryce majątku należy wpisać „nie
posiadam"

Mieszkanie (wielkość w m ) - w przypadku, gdy strona nie posiada wymienionego w rubryce majątku należy wpisać „nie posiadam"

Zasoby pieniężne (w szczególności: oszczędności, papiery wartościowe, akcje, obligacje, udziały, itp.) — w przypadku, gdy strona nie
dysponuje wymienionymi w rubryce zasobami należy wpisać „nie posiadam"

Przedmioty wartościowe (należy wpisać przedmioty o wartości powyżej 3 000 zł) - w przypadku, gdy strona nie dysponuje wymienionego
w rubryce zasobami należy wpisać „nie posiadam"

Środki transportu (należy podać markę, nr rejestracyjny, rok produkcji pojazdu, itp.) - w przypadku, gdy strona nie posiada środków
transportu należy wpisać „nie posiadam"
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6. Dochody i źródła utrzymania strony
należy wpisać wszystkie dochody i źródła utrzymania członków gospodarstwa domowego/działalności gospodarczej (wynagrodzenia za
pracę; wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło; emerytury bądź renty; dochody z prowadzonej działalności gospodarczej;
dochody osiągnięte z gospodarstwa rolnego; uzyskane świadczeń z pomocy społecznej; uzyskane świadczenia alimentacyjne; pobierane
świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; pobierane zasiłki stałe i okresowe: rodzinne, pielęgnacyjne,
wychowawcze, dla bezrobotnych; innych źródła dochodów niż wymienione powyżej)
* w przypadku, gdy strona nie uzyskała wymienionych dochodów lub nie posiada źródeł utrzymania, w rubryce należy podkreślić jedynie „nie
posiadam"

*nie posiadam
Kto
(wnioskodawca oraz inni członkowie
gospodarstwa domowego)

Za jaki
okres

Z jakiego tytułu

Wysokość lub wartość
dochodu/świadczenia* netto
W wymiarze
Za cały okres
miesięcznym

a) rok ubiegły
b) za okres
ostatnich 3
miesięcy
a) rok ubiegły
b) za okres
ostatnich 3
miesięcy
a) rok ubiegły
b) za okres
ostatnich 3
miesięcy
a) rok ubiegły
b) za okres
ostatnich 3
miesięcy

* ważne:
a) za rok ubiegły - załączyć zeznanie roczne PIT lub CIT
b) za okres ostatnich 3 miesięcy - załączyć:
•
aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy, w przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej,
zawierające informacje o wysokości pobieranego zasiłku,
•
zaświadczenie o zarobkach za okres ostatnich 3 miesięcy,
•
kserokopię księgi przychodów i rozchodów lub komputerowy wydruk zapisów księgi lub;
•
rachunek zysków i strat.

7. Średnie miesięczne wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego
*nie dotyczy

- wysokość czynszu ………………………………………………………………………………………………..zł
- opłata za energię elektryczną ………………………………………………………………………………zł
- opłata za gaz …………………………………………….……………………………………………………….…zł
- opłata za wodę/wywóz nieczystości ……………………………………………………………..……..zł
- wydatki na żywność …………………………………………….………………………………………………zł
- zobowiązania kredytowe ……………………………………….……………………………………….……zł
- inne koszty (jakie): …………………………………………………………………………………….…………zł
……………………………………………………………………………………….…………zł
…………………………………………………………………………………………….……zł
…………………………………………………………………………………………….……zł
………………………………………………………………………………………….………zł
…………………………………………………………………………….……………………zł
……………………………………………………………………………….…………………zł
……………………………………………………………………………….…………………zł
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8. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną Strony
przykładowo należy wpisać wszelkie inne informacje nie ujęte wcześniej, a mogące mieć wpływ na załatwienie sprawy

Oświadczam, że jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 75 § 2
kpa w zw. z art. 233 kk).
………………………………...................
Data i miejscowość

………..……………..…………………………………
Podpis
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