OŚWIADCZENIE
Złożone na wniosek strony (art.75 § 2 kpa)
Ja niżej podpisany(a)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko

zamieszkały(a)
Kod pocztowy |……|..…| - |.….|…..|…..| miejscowość……………………………………………………………………………………………………...
ulica……………………………………………………………nr domu..........nr mieszkania…………….numer telefonu………………………………….

seria i numer dowodu osobistego…………………………………………….Nr PESEL |….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|

Składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
przewidzianej w art. 233 § 1, § 1a, § 2 i § 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, oświadczam,
co następuje:
- Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach „Lokalnego Programu Osłonowego – wsparcie dla

mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłaty za wodę lub ścieki na rok 2021” dotyczy
trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego………………………………………………………………………………………………….
(należy przez to rozumieć trzy kolejno po sobie następujące miesiące, za które dokonano opłaty za wodę lub
ścieki);

- jestem stroną / współmałżonkiem strony* umowy sprzedaży wody/ścieków zawartej z Gminą
Słupno;
- zamieszkuję / nie zamieszkuję* w miejscu odbioru wody/ścieków;
- posiadam / nie posiadam* zaległości w opłacie rachunków za odbiór wody/ścieków.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Dane powyższe podałem(am) zgodnie z prawdą i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

………………………………………………………..
podpis osoby składającej oświadczenie

Miejscowość…………………………………………………………………………..Data………………………………………………………………………………………………………
__________________
Art. 233 K.K. § 1 – Kto składając zeznania 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 zeznania, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 6 – Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepisy ustawy
przewidują możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
*niepotrzebne skreślić

