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Załącznik nrdo Regulaminu wynajmowania lokali Kołobrzeg  

 
 

..........................................  
                                                                                                                             (miejscowość i data)  

 
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁAL NOŚCI 

GOSPODARCZEJ DLA CELÓW UBIEGANIA SI Ę UMORZENIE, ODROCZENIE LUB 
ROZŁOŻENIE NA RATY NALE ŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKAL KOMUNALNY 

( wypełnia wnioskodawca ) 
 
Ja niżej podpisany/a ....................................................................................................................... 

                           (imię i nazwisko) 
 

zamieszkały/a .................................................................................................................................  
(adres) 

oświadczam że: 
 

1. prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą ....................................................................... 
 

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

........................................................................................................................................................ 
(nazwa i adres prowadzonej działalności ) 

 

od dnia ....................................................  
 

Dochód z tytułu prowadzenia działalno ści gospodarczej * 1, *2 

 
   BRUTTO  .................................... zł 

 
   NETTO     .................................... zł 

 
2. dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, są moim jedynym 

źródłem utrzymania TAK / NIE  (właściwe zaznaczyć) *3
 

 
 
Oświadczam, że przedstawione we wniosku dane są zgodne z prawdą i, że zostałem / zostałam  
uprzedzony / uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych zeznań lub zatajenie prawdy i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych w oświadczeniu 

 
                     

.............................................................................. 
                                                                          (data i podpis wnioskodawcy) 

POUCZENIE DLA WNIOSKODAWCY: 
*1 Dochód nale ży obliczy ć na podstawie średniego miesi ęcznego dochodu z okresu kolejnych trzech  
    miesi ęcy poprzedzaj ących wystawienie za świadczenia.   
*2 W przypadku okresu prowadzenie działalno ści krótszego ni ż 3 miesi ące, dochód nale ży obliczy ć na  
    podstawie średniego miesi ęcznego dochodu  z okresu prowadzenia działalno ści poprzedzaj ącego  
    wystawienie za świadczenia.  
*3 W przypadku uzyskiwania dochodów tak że z tytułu stosunku pracy do o świadczenia nale ży doł ączyć  
     równie ż zaświadczenie o wysoko ści dochodów na druku L08-D02 
*4 Do niniejszego o świadczenia nale ży doł ączyć zaświadczenie o dochodach uzyskanych z tytułu  
      prowadzenia działalno ści gospodarczej wystawione przez ksi ęgowego (str 2) lub Urz ąd Skarbowy.  

 

L03-D03 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU 
PROWADZENIA DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ DLA CELÓW 
UBIEGANIA SIĘ UMORZENIE, ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE  

NA RATY NALE ŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKAL 
KOMUNALNY 



- 2 - 
 

 
 

..........................................  
                                                                                                                             (miejscowość i data)  

...................................................................  
(pieczęć podmiotu wystawiającego zaświadczenie)  
 

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁAL NOŚCI 
GOSPODARCZEJ DLA CELÓW UBIEGANIA SI Ę UMORZENIE, ODROCZENIE LUB 
ROZŁOŻENIE NA RATY NALE ŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKAL KOMUNALNY 

( wypełnia księgowy ) 
 

Lp. Okres Przychód Koszty Dochód 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
  

          RAZEM 
 
 
....................... zł 

 
    

 
                                      

                                                            ....................................................................  
                                                                                 (pieczęć i podpis osoby wystawiającej) 

 
 

                     
 
 


