
                                                                                                                                         Załącznik nr 10                                                                                                

                                                                                                                                         Do Instrukcji dokumentowania  źródeł dochodu i oceny 
                                                                                                                                         zdolności kredytowej osób fizycznych ubiegających się    
                                                                                                                                         o kredyt konsumpcyjny  w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie.                                                                                                                                       

 
OŚWIADCZENIE O ROCZNYM DOCHODZIE  BRUTTO 

produkcji  rolnej  i  z działów specjalnych produkcji rolnej za rok .......................... 

* niepotrzebne skreślić 

** Ilość miesięcy (w przypadku, gdy gospodarstwo prowadzone jest przez okres krótszy niż 12 m-cy ,ale nie krócej niż 6 m-cy.  

 

        

        

 
 1.  Nazwisko  …………..…...………....……………………….  Imię  ………….…..……………… Nr PESEL……….……...……..……. 

 
       Zamieszkały(a)  ………….........…....……………...…………....……………………….………………….……………………………… 

 
 2.  Nazwisko  ……..………..……...…....……………………….  Imię  …………..……….………… Nr PESEL……..…..…...……..……. 

 
       Zamieszkały(a)  ……..………….……………..…...………….....……………………….………………….……………………………… 

        

 
     Powierzchnia  gospodarstwa:   użytków rolnych własne  ……..…..….. ha,  …….….……… ha  przeliczeniowe własne     

    
          Dzierżawa   ………..…………  ha 

  
 

A     B C D E 

 
1     2 3 4 (2 - 4) 

I. 
Razem   sprzedaż  z 

produkcji  zwierzęcej      

obsada 

Rodzaj 

jednostki  

Wielkość 

sprzedaży   

  
Razem  koszty produkcji 

zwierzęcej     

1. Tuczniki ……………..szt       Zakup paszy   Dochód z produkcji 

zwierzęcej 

2. Warchlaki …..…..….szt       Zakup zwierząt do chowu   

3. Prosięta …….…….. szt       Usługi weterynaryjne   

4. Maciory ……….…….szt           

5. Krowy …….…….…. szt           

6. Mleko ………..…...…. l           

7. Opasy ………….….. szt           

8. Cielęta …………..… szt           

9. Owoce ……….……. szt           

10. Jajka ………...……. szt           

11. Drób ………….……. szt           

12.             

13.             

II. Dopłaty obszarowe  x x         

III. 
Dochody spoza 

gospodarstwa  
x x 

      

Pozostały dochód =                      

dochód ( IIB+IIIB+IVB ) - koszty 

pozostałe (IVD) 

IV. Pozostałe        Pozostałe    
  

V. 

RAZEM 
 dochód z 

gospodarstwa 

rolnego 

x x 

  RAZEM     
 

      Średnio miesięczny dochód brutto   =  Uzyskany dochód  z kolumny E / 12**  =                                      
 

       W gospodarstwie   planuje/nie planuje * się zmiany kierunków (ilości)  produkcji, które mogłyby wpłynąć  na zmniejszenie  /zwiększenie * dochodu rocznego. 

       Osiągany  dochód  z gospodarstwa  w latach następnych  planuje się osiągać  na  zbliżonym /mniejszym/większym*   poziomie. 
 

Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.                                                                                                                                                                                                                                     

– 297  § 1 Kk. o treści: 

,,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 

poręczenie lub gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia płatniczego, przedkłada 

podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 

wymienianego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.   

– 297  § 2  Kk. o treści: 

,,Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie w 

wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w paragrafie 1,  

lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego”   

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

………………….. dnia  ……………………  20….r                                          ……………………………… 

                                                               podpis Wnioskodawcy(ów) 

 

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

                                         (miejscowość, data  (podpis i pieczątka imienna  pracownika Banku ) 


