Załącznik nr 9 do Wezwania nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20

Deklaracja majątkowa beneficjenta/poręczyciela (osoby fizycznej)
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię i nazwisko
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

Stan cywilny
PESEL

Stan rodzinny (osoby pozostające na utrzymaniu) – ilość osób……
Stosunki majątkowe między małżonkami – wspólność majątkowa/rozdzielność majątkowa1
Źródła utrzymania, własne i małżonka (należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskanych
dochodach za ostatnie półrocze oraz rozliczenie PIT za rok miniony)
Dochód roczny własny i małżonka (łącznie ze wszystkich źródeł)
Aktualne miejsce zatrudnienia składającego deklarację i małżonka
2. INFORMACJE MAJĄTKOWE
a) Posiadane nieruchomości/lokale mieszkalne/lokale niezamieszkałe
Wyszczególnienie
Nazwisko
Udział osoby
Szacunkowa
Obciążenia
(adres, oznaczenie w
współwłaściciela składającej deklarację wartość rynkowa
hipoteczne/kwota
księdze wieczystej)*
(w przypadku
(we współwłasności
posiadanej
kredytu w zł pozostała
współwłasności) nieruchomości), jeśli
nieruchomości
do spłaty
wspólność małżeńska
(części, jeśli
to 100%
częściowy udział)
1.
2.
* dołączyć tytuły własności
b) Posiadane grunty zabudowane/niezabudowane
Wyszczególnienie
Nazwisko
Udział osoby
Szacunkowa
Obciążenia
(opis: adres, oznaczenie współwłaściciela składającej deklarację wartość rynkowa
hipoteczne/kwota
w księdze wieczystej)*
(w przypadku
(we współwłasności
posiadanej
kredytu w zł pozostała
współwłasności)
gruntu) jeśli
nieruchomości
do spłaty
wspólność małżeńska
(części, jeśli
to 100%
częściowy udział)
1.
2.
* dołączyć tytuły własności (ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta)

1

W przypadku rozdzielności majątkowej należy załączyć dokument ją stwierdzający.
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c) Maszyny, urządzenia, środki transportu własne (o większej wartości)
Wyszczególnienie
Rok
Szacunkowa
Obciążenia kredytem
produkcji
wartość rynkowa
1.
2.
3.
d) Prowadzona działalność gospodarcza
Nazwa przedsiębiorstwa własnego,
Wartość kapitału
adres
własnego
1.

Udziały w innych spółkach; % udziałów
i wartość, nazwa firmy i adres

2.
3.
e) Posiadane papiery wartościowe
Wyszczególnienie
Liczba

Cena
nominalna

Wartość
rynkowa

Obciążenia

1.
2.
3.
f) Posiadane polisy ubezpieczeniowe Na Życie z funduszem inwestycyjnym
Wyszczególnienie
Wysokość
Nazwa
Data
ubezpieczenia/
ubezpieczyciela
ważności
kwota aktualna
polisy
1.

Cesja na rzecz .....

2.
3.

g) Posiadane rachunki bankowe
Nazwa i adres banku,
Data założenia rachunku
numer rachunku
1.

Aktualny stan na rachunku

Blokada na rzecz. ......
od kiedy ...........

2.
3.
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h) Inny majątek
Wyszczególnienie
Dobra ruchome
wysokiej wartości:

Wyszczególnienie

Cena nominalna

Wartość rynkowa

Udziały /
współwłasność
w majątku

i) Zobowiązania
Rodzaj zobowiązania

Data powstania
zobowiązania, nazwa
banku i innych wierzycieli

Wartość do zapłaty

Termin zapłaty

Otrzymane pożyczki,
kredyty i/lub
przystąpienie do długu
Zobowiązania z tytułu
udzielonych poręczeń
Alimenty
Inne zobowiązania

Świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z
prawdą.
0świadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i że zostałem poinformowany, że
przysługuje mi prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Wyrażam zgodę na
wykorzystywanie przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 powyższych danych w związku z
Umową o dofinansowanie Projektu Nr: .................................................. pod nazwą: ………………………….
...................................................................................................................................................................
(miejscowość i data).................................................... (podpis).........................................................
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