OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM1
Ja ....................................................................................... zamieszkały (ulica i miejscowość) ................................
..................................................................................................................................................................................
Nr PESEL …………………………………………………………………… oświadczam, że na stan majątkowy mojej rodziny/mój
składają się:
I. Mieszkanie:
2
- wielkość (w m ), charakter własności:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
II. Nieruchomości:
2
- Dom (wielkość w m )
..................................................................................................................................................................
2
- Działki, place (powierzchnia w m )
..................................................................................................................................................................
- Gospodarstwo rolne(rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych)
..................................................................................................................................................................
III. Ruchomości:
- Samochody (typ, rocznik, wartość szacunkowa)
...................................................................................................................................................................
- maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa)
..................................................................................................................................................................
- inne (rodzaj, wartość szacunkowa)
..................................................................................................................................................................
IV. Posiadane zasoby:
- pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp. - wysokość nominalna)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
- przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa)
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym:
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

1 należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny
2 niepotrzebne skreślić

2

Klauzula o odpowiedzialności karnej: ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….
(data, podpis i pieczęć przyjmującego oświadczenie)

………………………………………………………………………..
data i podpis składającego oświadczenie)

Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
-------------------------------------------------------

Art. 233 KK.
§ 1.Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną
grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2.Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3.Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub
odpowiedzi na pytania.

