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Załącznik Nr 4b do Regulaminu udzielania dofinansowania dla osób fizycznych na zakup i montaż przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 

Informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy 

UWAGA: Każde pole musi zostać wypełnione. Jeśli dana rubryka nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać “nie 
dotyczy”. Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI literami. Zabrania się edytowania wzoru formularza wniosku. 
 

Wyszczególnienie Wnioskodawca Współmałżonek** 

Imię/imiona i Nazwisko   

Imiona rodziców   

Adres zamieszkania   

PESEL   

Dowód tożsamości: 
Seria, Nr 

  

Miejsce i okres 
zatrudnienia/prowadzenia 
działalności gospodarczej 

  

 

Miesięczny dochód NETTO, w tym: Wnioskodawca Współmałżonek 

ze stosunku pracy   

emerytura/renta*   

z prowadzenia działalności 

gospodarczej 
  

z wykonywania wolnego zawodu, 

dochody sezonowe 
  

z prowadzenia gospodarstwa 

rolnego 
  

inne (np. z najmu, dywidendy, 

odsetek) 
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Ilość osób w gospodarstwie domowym, w tym: 

➢ osoby dorosłe  ➢ dzieci do lat 18  

 

Miesięczne wydatki stałe w gospodarstwie domowym, w tym: 

opłaty związane z gospodarstwem domowym  

(czynsz, media, inne) 
 

wydatki konsumpcyjne  

wydatki związane z posiadaniem 

pojazdów 
 

raty spłat kredytów/pożyczek/leasingu  
(w przypadku wystąpienia, należy uzupełnić 
odpowiednie pola poniżej) 

 

alimenty/renty  

inne zobowiązania, np. poręczenia 
 

 

Wysokość przyznanych limitów w ramach: 

ROR  

Kart kredytowych  

innych  

 

Aktualne zadłużenie z tytułu kredytów/pożyczek: 

Nazwa 
kredytodawcy/pożyczkodawcy 

1. ………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………….. 

3.  ………………………………………………………………………… 

Cel kredytu/pożyczki 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3.          ………………………………………………………………………… 
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Aktualna kwota zadłużenia 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3.          ………………………………………………………………………… 

Wysokość raty (kapitał i 

odsetki razem) 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3.          ………………………………………………………………………… 

Ostateczny termin spłaty 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3.          ………………………………………………………………………… 

 *    niepotrzebne skreślić 

 **  wypełniać w przypadku wspólności majątkowej 

Niniejszym oświadczam, że: 

• Poręczyłem/ nie poręczyłem* za zobowiązania osób trzecich. 

• Spłacam / nie spłacam* poręczone zobowiązania.  

• Posiadam/nie posiadam* inne zobowiązania i obciążenia w tym wyroki sądowe. 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie przez BIG mojej historii kredytowej Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie celem dokonania oceny ryzyka kredytowego przed zawarciem umowy 
pożyczki oraz wyrażam zgodę na przekazywanie danych do BIG o mojej historii kredytowej związanej z ww. 
pożyczkę. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej 
zgodnie z art. 297 § 1 KK.1  
 

……………………………………..                                      ………………………………………. 
                 (miejscowość, data)                                                                                                 (podpis Wnioskodawcy) 

 
 

……………………………………..                                      ………………………………………. 
                 (miejscowość, data)                                                                                                 (podpis  Współmałżonka) 

 

                                                           
1 Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od 

organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez 
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. 


