OŚWIADCZENIE O MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA
SKŁADANE JAKO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
Pouczenie

1. Uprzedza się, że niniejsze oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 kk
2. Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek;
3. Jeżeli oświadczenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych wnioskodawca zostanie zobowiązany do
poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie
terminu wniosek może zostanie oddalony;
4.

Jeżeli nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w druku, należy umieścić te dane na dodatkowej karcie;

1. Organ, do którego składane jest oświadczenie:
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz

2. Numer decyzji:
WITD.DI.0152. …………. / …………. / …………..
3. Dane osoby (podmiotu) składającej wniosek:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….
Firma: ……………………………………………………………………………………………………………............
Adres firmy: ……………………………………………………………………………………………………………...
NIP: ………………………………………….......... PESEL*: ...............................................................................
* nie dotyczy osób prawnych

4. Majątek
(należy wpisać stan majątkowy wnioskodawcy wskazując jednocześnie tytuł władania (własność, użytkowanie wieczyste, itp.)

5.1. Nieruchomości (wraz z dokładnym adresem)
Dom, grunty (pow. w m2)

Budynki i budowle gospodarcze, inne lokale użytkowe (pow. w m2)
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Nieruchomość rolna (liczba hektarów)

Mieszkanie (wielkość w m2)

5.2. Posiadane zasoby
Pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe, akcje, obligacje, itp. – należy wpisać wartość nominalną)

Przedmioty wartościowe (należy wpisać przedmioty o wartości powyżej 10.000 zł)

Środki transportu (należy podać markę, nr rejestracyjny, rok produkcji pojazdu, itp.)

6. Dochody i źródła utrzymania
(należy wpisać wszystkie dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy)

Kto
(wnioskodawca)

Za jaki okres

Z jakiego tytułu

Wysokość lub wartość
(rodzaj) świadczenia *
brutto

a) rok ubiegły …………………….
b)rok bieżący od …...do......m-ca
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a) rok ubiegły …………………….
b)rok bieżący od …….do......m-ca
a) rok ubiegły ………………….….
b)rok bieżący od …….do......m-ca
a) rok ubiegły ……………………
b)rok bieżący od …….do......m-ca

* ważne:
a) za rok ubiegły – załączyć zeznanie roczne PIT lub CIT
b) za rok bieżący – załączyć deklarację PIT lub CIT za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub w przypadku
niezłożenia deklaracji:
• kserokopię księgi przychodów i rozchodów lub komputerowy wydruk zapisów księgi za ostatni miesiąc
poprzedzający złożenie oświadczenia lub,
• kserokopię ewidencji przychodów lub komputerowy wydruk zapisów ewidencji za okres od początku roku do
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oświadczenia lub,
• bilans, rachunek zysków i strat wraz z zestawieniem obrotów i sald za okres: narastająco od początku roku do
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oświadczenia.
Wszystkie dokumenty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, urząd
skarbowy lub właściwy miejscowo urząd gminy lub miasta albo biuro rachunkowe.

7. Inne dane o majątku, dochodach i źródłach utrzymania wnioskodawcy

(przykładowo należy wpisać wysokość i rodzaj zobowiązań oraz wierzytelności, koszty ponoszone z tytułu leczenia, utrzymania
mieszkania, itp.)

Jednocześnie oświadczam, że powyższa deklaracja została wypełniona zgodnie z prawdą i świadomy(a)
jestem odpowiedzialności z art. 233 § 1 kk za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
.................................................
Miejscowość i data

.................................................
Podpis
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