
1. Identyfikator podatkowy

14. Nr lokalu

1ollość osób będących na utrzymaniu zobowiązanego I imię, nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa lo

2oSrodki utrzymania i wysokość dochodów zobowiązanego Ipodać źródła dochodów i ich wysokość netto/.

3oDochody małżonka I określić jak w pkt 1/.

............ , , .

4.Dochody osób trzecich prowadzących wspólnie gospodarstwo z zobowiązanym /określić jak w pkt 1lo



.............................. .

.................................... .

..........................................................................................................................................

-opłata za internat/akademik

-czynsz .

-energia elektryczna .

-telefon o •••• o •••••••••••••••••• o •••••••••••

-inne koszty .

-alimenty .

-gaz '" .

-woda, kanalizacja .. o •••••••••• o. o ••••••••••••••••••••••

-ogrzewanie '" o •••••••••• 0 •••••••••••••

........................................................................ .

................................................ .

..........................................................................................................................................

............ .

......................................................................................................................................

...................................................................................................... .

............ .

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

-zapłata kredytu mieszkaniowego - należy podać: nazwę instytucji, aktualną wysokość zobowiązania,
ostateczny termin płatności oraz wysokość raty o ••••••••••••••••

..................... .

.............................. .

......................................................................................................................................

-spłaty ratalne (zaciągnięte poza działalnością gospodarczą), np. z tytułu zakupu samochodu, sprzętu
gospodarstwa domowego - należy podać: nazwę instytucji, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny
termin płatności, wysokość miesięcznej raty

-zapłata kredytu bankowego (zaciągnięty poza działalnością gospodarczą) - należy podać: nazwę banku,
cel pobrania kredytu, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej
raty

............ .

............ .

-inne wydatki utrzymania rodziny, np. wyżywienie, zakup odzieży i obuwia itd .

-wydatki na naukę (czesne) .

5.Struktura miesięcznych wydatków utrzymania rodziny

-wydatki na ochronę zdrowia '" .

6.Warunki mieszkaniowe, określić: rodzaj mieszkania, np. dom jednorodzinny / mieszkanie: własnościowe,
spółdzielcze, kwaterunkowe, wynajęte; ilość izb, powierzchnia, imię i nazwisko/nazwę właściciela
nieruchomości.

............................................................................................. .

................................................................................................................................................

.................................... .

.............................. .



7.Rozdzielność majątkową małżonków ustanowiono w dniu .

8.Posiadany odrębny majątek małżonków .

.............................. .

9.Posiadany majątek nieruchomy - należy podać położenie, rodzaj nieruchomości, numer księgi wieczystej,

szacunkową wartość, informacje o obciążeniach hipotecznych, w tym nazwę wierzyciela

10.Posiadany samochód lub inny pojazd poza działalnością gospodarczą - należy podać: markę,

rok produkcji, szacunkową wartość, informację o obciążeniach kredytowych .

11.Posiadane gospodarstwo rolne

.typ gospodarstwa , .

• podać rodzaj i areał upraw , .

•zabudowania gospodarcze, np. stodoła, obora, chlewnia, kurnik, stajnia, szklarnia, silos,
suszarnia, młyn, należy podać: rok budowy, powierzchnię, stan zużycia, szacunkową wartość

.maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu - należy podać: cechy użytkowe, rok produkcji

•
• , szacunkową wartość .

•

• inwentarz żywy, należy podać: rodzaj, ilość " .



...................................................................................................................................

12.lnne znamiona świadczące o stanie materialnym zobowiązanego, nie ujęte w poprzednich rubrykach
a świadczące o stanie majątkowym i zdolności płatniczej zobowiązanego

........................................................................................................................................

.............................. .

............ .

.................................... .

13.Systemy wsparcia finansowego i materialnego - należy podać: dane identyfikującą osobę
lub instytucję udzielającą wsparcia (imię i nazwisko/nazwę instytucji, np. Ośrodek Pomocy Społecznej, stopień
pokrewieństwa), częstotliwość otrzymywania pomocy (np. jednorazowa, doraźna, miesięczna), wysokość
udzielanej pomocy, cel udzielanej pomocy

23. Identyfikator Podatkowy

24. Adres do korespondencji

/

25. Data (dzień - miesiąc - rok) 26. Podpis
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