
   Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie
                                                                                                                                                 podjęcia działalności gospodarczej               
                                                                                                                                                      

                     
OŚWIADCZENIE  WNIOSKODAWCY         

Ja niżej podpisany/a* ……………………………………………………..….. nazwisko rodowe …………………………………

Imię ojca …………………..………… urodzony/a* dnia …………..………..…….. w…………………………………………..,

Zamieszkały/a* w ……………………………………………………………………….legitymujący/a* się dowodem osobistym
                                                                   ( dokładny adres )

……………………………………… wydanym przez ………………………..…………….……….. dnia ……..………………..
                            ( seria i numer ) 

Posiadający/a  numer ewidencyjny PESEL ………………………………….………………….……………….. oświadczam, że:

1. Posiadam:

a)  dom/mieszkanie* (podać adres nieruchomości i wartość szacunkową) .................................................................................

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

b) samochód (podać markę, rok produkcji i wartość szacunkową)...........................................................................................

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

c)  inny majątek: nieruchomości, gospodarstwo rolne, papiery, akcje, gotówka* (podać rodzaj, miejsce położenia i 

wartość).........................................................................................................................................................................................

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

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

2. Nie korzystam / korzystam* z kredytów, pożyczek udzielanych przez różne instytucje, tj:

a) …………………………………………………………………………………………………………………………….….
( kredytodawca )

         ………………………………………………………………………….……………………………………………………...
( rodzaj i kwota kredytu, termin spłaty )

    4. Nie jestem/ jestem* zobowiązany/a* z tytułu udzielonych poręczeń o łącznej kwocie ………………………….....……… zł

       słownie złotych …………………………………………………………………………………………………………….…./

       za zobowiązania ……………………………………………………………………………………………..............................
( rodzaj zobowiązań objętych poręczeniem )

      Zobowiązania objęte poręczeniem podlegają spłacie w następujących ratach i terminach:

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

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

5.   Ponadto obciążają mnie następujące zobowiązania:

a) wobec budżetu ( z tytułu podatków) oraz ZUS…………………………………………………………………..………..

b) inne (wymienić jakie i w jakiej wysokości np. alimenty): ………………………………………………………………..

c)  stałe miesięczne obciążenia budżetu domowego wynoszą łącznie………………………………………………………zł, 

6.  Aktualnie nie ubiegam się o kredyty, pożyczki w bankach lub instytucjach/  ubiegam się o kredyt*/ pożyczkę w kwocie 

…………………………………………….…… zł ,  w  …………………………….…………………………………………

7.  Łączny dochód miesięczny netto (ze wszystkich źródeł) gospodarstwa domowego wynosi: …………...………………. zł 

dochód  miesięczny netto przypadający na 1 osobę wynosi: ……………………………………….……... zł   

  8. Stosunki majątkowe małżonków:  ustawowa wspólność majątkowa/ rozdzielność majątkowa* .

9. Oświadczam, że nie toczy się/ toczy się* w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne.

10. Prawdziwość poniższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej  

przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami).

Ostrów Mazowiecka, dnia ……………………..……….                                                                                          

……………………………………………………………………..

                                                                                                                                                               ( podpis wnioskodawcy )

*  niepotrzebne skreślić


