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 Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr ……../2020  

Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 07 kwietnia 2020 r. 

 

DANE OSOBY SŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE : 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
(nazwisko, imię, adres, nazwa) 

 

PESEL ……………………  

NIP ………………………..  

REGON …………………..   

PKD / EKD …………………………………. 

Nr telefonu: …………………… adres e-mail:  ………………………..  

 

Pouczony/a  o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny Dz.U. 2019, poz. 1950 ze zmianami („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.”) 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są pełne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

Wschowa, dnia ………………… …………………………….. 
              własnoręczny podpis 

 

Oświadczam co następuje (właściwe wypełnić): 

 
I.  PRZYCHODY : 

(średnie miesięczne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej) 

 

1. Łączny przychód w miesiącu styczniu i lutym 2020r.……………………………………… 

 

2. Średni miesięczny przychód za miesiące styczeń-luty 2020 r. ……………………………... 

 

3. Przychód z działalności gospodarczej w marcu 2020…………, kwietniu 2020 r. …………. 

 

 

 

4. Działalność gospodarczą rozliczam w formie*): 

 

 karty podatkowej, 

 ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 

 na zasadach ogólnych 
 

II. STRUKTURA WYDATKÓW w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej:  

 

1. Czynsz za lokal ……………………………….. 

2. Opłaty za gaz, prąd ………………………………….. 
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3. Opłaty za wodę, odprowadzenie ścieków …………………………………………………… 

4. Koszty ogrzewania ……………………………………………………………… 
(koszty całoroczne podzielone przez 12 miesięcy) 

 

5. Pozostałe opłaty eksploatacyjne, …..…………………………………………………………
     (wymienić jakie i w jakiej wysokości) 

 

6. Opłaty za telefon, Internet …………………………………………………………………….  

7. Inne wydatki ( wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne 

wnioskodawcy i pracowników)……………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………..………………                                 
(wymienić jakie i w jakiej wysokości) 

 

III. SKŁADNIKI MAJĄTKU ( związane z prowadzoną działalnością gospodarczą): ( 

1. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 6.000,00 zł …………………………….. 

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

2. Nieruchomości  ………………………………………………………….………………… 

 

IV. ZASOBY PIENIĘŻNE związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 

1. Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej ……………………………………….. 

2. Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej …………………………………………….. 

V. ZOBOWIĄZANIA 

……………………………………………………………………………………. 
                               (np. wobec ZUS-u, Urzędu Skarbowego itp. - wymienić jakie, kwota) 

 

 

………………………………… 

Podpis składającego oświadczenie 

 
 

 

POUCZENIE  

 

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego 

wypełnienia każdego punktu. 

2. Jeśli poszczególne punkty nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 

np. „nie posiadam”, „nie prowadzę”, „nie zarządzam” itd. 

3. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 

4. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 

5. Składając oświadczenie, należy złożyć parafę na każdej stronie oświadczenia  

 


